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Om innovaties op het gebied van zelfrijdende voertuigen te stimuleren, faciliteert Nederland het 
testen van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg. Het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat heeft een Testprocedure zelfrijdende voertuigen op de Nederlandse openbare weg 
opgesteld, die op basis van maatwerk bij een aanvraag voor een praktijkproef wordt gehanteerd. 
De procedure bestaat uit drie nauw met elkaar samenhangende onderdelen: voertuig, weg en 
mens (gedrag). Bij beoordeling van een praktijkproef is de Dienst Wegverkeer (RDW) 
eindverantwoordelijk voor de ontheffing en verantwoordelijk voor het onderdeel ‘voertuig’. De 
betreffende wegbeheerder of Taskforce Dutch Roads is verantwoordelijk voor het onderdeel ‘weg’. 
 
SWOV is gevraagd om de RDW te adviseren over de mens-/gedragsaspecten van de proeven, 
zodat zij deze kunnen meewegen in hun (eind)oordeel voor de ontheffing. Het doel van het 
SWOV-advies is om de mogelijke risicofactoren te beschrijven en te wegen, om zo te kunnen 
komen tot een bredere afweging dan op basis van het voertuig alleen en daarmee de veiligheid 
van te beproeven systemen op de openbare weg te bevorderen.  
 
Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over het FABULOS Shuttle-project van het Europese 
SAGA-consortium. Voor deze proef is ontheffing aangevraagd om van oktober t/m december 
2020 met twee NAVYA-shuttles op en neer te pendelen tussen station Helmond Brandevoort en 
de Automotive Campus te Helmond. De NAVYA-shuttles zullen op dit traject automatisch 
versnellen, remmen en sturen. In het voertuig is een steward aanwezig die in geval van nood het 
voertuig kan stoppen en daarnaast het voertuig handmatig kan besturen. 
 
Dit SWOV-advies bevat een inventarisatie van de mogelijke verkeersveiligheidsrisico’s, een 
inschatting van de ernst van deze risico’s en een advies over hoe deze risico’s beperkt kunnen 
worden. We gaan er hierbij van uit dat de systemen werken zoals beschreven in de beschikbare 
documentatie. Het SWOV-advies beperkt zich tot de omstandigheden van deze specifieke 
praktijkproef. Met andere woorden, het zegt niets over de verkeersveiligheidseffecten van deze 
zelfrijdende voertuigen op een andere locatie, op een ander moment, of over een bredere 
toepassing van dit soort technologieën in ons verkeerssysteem.

1 Inleiding 
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2.1 Gebruikte informatie 
Voor dit advies is gebruikgemaakt van de volgende documenten: 
 SWOV-formulier Benodigde informatie voor de beoordeling van proeven met zelfrijdende 

voertuigen, zoals ingevuld voor het FABULOS Shuttle-project en per e-mail ontvangen op 8 juli 
2020; 

 SAGA-document Netherlands Vehicle Authority (RDW) Exemption Application (versie 3.0; 
12 maart 2020), per e-mail ontvangen op 8 juli 2020; 

 SAGA-document Safety Plan and Risk Assessment (versie 3.1; 9 maart 2020), per e-mail 
ontvangen op 8 juli 2020; 

 SAGA-document Accidents and Incidents Management Plan (versie 2.1; 11 maart 2020), per 
e-mail ontvangen op 8 juli 2020; 

 SAGA-document Crisis Communication Plan, Helmond Pilot (versie 3.0; 12 maart 2020), per 
e-mail ontvangen op 8 juli 2020; 

 FABULOS-document Helmond alternative route (11 juli 2019), per e-mail ontvangen op 8 juli 
2020; 

 FABULOS-document Q&A FABULOS Field Test Helmond, per e-mail ontvangen op juli 2020; 
 The Future Mobility Network-document Routescan Analysis: Helmond FABULOS (27 januari 

2020), per e-mail ontvangen op 8 juli 2020; 
 Gemeente Helmond-document FABULOS Field Test Helmond, met maattekeningen van 

(voorgestelde) infrastructurele maatregelen, per e-mail ontvangen op 8 juli 2020; 
 NAVYA-document Press kit, per e-mail ontvangen op 8 juli 2020; 
 SAGA-document Start meeting with RDW (15 juli 2020), presentatie gegeven tijdens de online 

startbijeenkomst van 15 juli 2020, per e-mail ontvangen op 21 juli 2020; 
 The Future Mobility Network-document Control Room Automotive Campus, per e-mail 

ontvangen op 21 juli 2020; 
 The Future Mobility Network-document Speed limits adjustments, per e-mail ontvangen op 

21 juli 2020; 
 The Future Mobility Network-document Routescan Analysis: Helmond FABULOS (21 juli 2020), 

per e-mail ontvangen op 21 juli 2020; 
 Gemeente Helmond-document FABULOS Field Test Helmond, met maattekeningen van 

(voorgestelde) infrastructurele maatregelen, per e-mail ontvangen op 21 juli 2020; 
 Buiten Ruimte-conceptrapport Langzaam Verkeer Telling Berenbroek Gemeente Helmond, per 

e-mail ontvangen op 21 juli 2020; 
 NAVYA-document Operators Trainers Training, per e-mail ontvangen op 21 juli 2020; 
 NAVYA-document Operator Training, aangevuld met notities van een HTM-trainer, per e-mail 

ontvangen op 27 juli 2020; 
 Document SWOV questions FABULOS shuttle service, naar aanleiding van de startbijeenkomst, 

ingevuld door het SAGA-consortium en de RDW, per e-mail ontvangen op 27 juli 2020; 
 Gemeente Helmond-document Wijzigingsblad Design Sketches Fabulos-project autonome 

shuttlebussen (18 augustus 2020), per e-mail ontvangen op 25 augustus 2020; 

2 Beschrijving van de proef 
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 RDW-document Minutes Startmeeting Fabulos, conceptverslag van de startbijeenkomst van 
15 juli 2020, per e-mail ontvangen op 27 augustus 2020;1 

 RDW-document Ondertekening ontheffing NAVYA Groningen Scheemda Ziekenhuis, per e-mail 
ontvangen op 31 augustus 2020; 

 RDW-fotoverslag van zichtvelden vanuit het perspectief van een steward in een NAVYA-
shuttle, per e-mail ontvangen op 31 augustus 2020; 

 The Future Mobility Network-reactie op SWOV-vragen omtrent de rijtijden, per e-mail 
ontvangen op 1 september 2020; 

 Informatie over de sensordetectiezones van de NAVYA-shuttle, op schriftelijk verzoek van 
SWOV, per e-mail ontvangen op 3 september 2020.2 

 
Daar waar de verschillende documenten tegenstrijdige informatie geven, zijn we uitgegaan van 
de laatst verstrekte informatie (die in voorkomende gevallen in antwoord op onze vragen werd 
gegeven).  

2.2 De proef 
In een aantal Europese steden zijn proeven gepland met automatisch heen en weer rijdende 
minibussen (shuttles), georganiseerd door het SAGA-consortium, dat bestaat uit Mobility Forus 
(Noorwegen), Ramboll (Noorwegen), Halogen (Noorwegen) en Spare Labs (Canada). De proeven 
vinden plaats in het kader van FABULOS, een Europees project dat onder het Horizon 2020-
raamwerk valt. Het doel van het FABULOS-project is om ervaring op te doen met het coördineren 
van een vloot van shuttles (in tegenstelling tot eerdere proeven met individuele shuttles), waarbij 
onder andere onderzocht wordt hoe passagiers het gebruik ervaren van een vaste dienstregeling 
of een dienstregeling op oproepbasis. 
 
In samenwerking met de gemeente Helmond is het plan opgesteld om van oktober t/m 
december 2020 een shuttle-dienst op te zetten tussen station Helmond Brandevoort en de 
Automotive Campus te Helmond.3 In de SAGA-presentatie – gegeven tijdens de startbijeenkomst 
– werd aangegeven dat er in de eerste maand van de ontheffing (oktober 2020) met bestuurders 
(hierna: stewards) getraind zal worden op de route. In de daaropvolgende maanden (november 
en december 2020) zal er met passagiers gereden worden. Omdat tijdens het proces in aanloop 
naar de ontheffingsverlening is gebleken dat bovenstaande planning niet haalbaar is, heeft de 
RDW mondeling aangegeven dat de ontheffingsperiode drie maanden zal duren vanaf het 
moment dat de ontheffing wordt gegeven. In dit adviesrapport nemen wij aan dat een eventuele 
ontheffing op 1 november 2020 zal ingaan en daarmee t/m 31 januari zal gelden. Voornoemde 
fasen schuiven daarmee één maand op (training met stewards in november; met passagiers 
rijden in december en januari). 
 
Er zal gebruik worden gemaakt van shuttles van het merk NAVYA. Aangezien deze shuttles geen 
typegoedkeuring kennen voor gebruik op de openbare weg, zal er voor deze proef een ontheffing 
door de RDW moeten worden afgegeven. Het SAGA-consortium wordt in Nederland ondersteund 
door The Future Mobility Network (hierna: FMN). Deze koepelorganisatie was eerder betrokken 

 
1. Het definitieve verslag van de startbijeenkomst is niet door SWOV ontvangen voordat dit adviesrapport is 

opgesteld. 

2.  De RDW heeft aangegeven in het bezit te zijn van NAVYA-documentatie m.b.t. de sensor-detectiezones, maar kon 

deze vanwege een overeenkomst met NAVYA niet met SWOV delen. Wel kon de RDW de schriftelijke vragen van 

SWOV rechtstreeks beantwoorden.  

3.  Op het SWOV-formulier staat aangegeven dat de proef tussen 1 september en 31 oktober 2020 zal plaatsvinden, 

maar deze planning is vanwege de ontheffingsprocedure niet haalbaar gebleken. De nu genoemde termijn is 

herleid uit de presentatiedia’s van de startbijeenkomst. 
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bij proeven met shuttles in Drimmelen4 en bij het HagaZiekenhuis in Den Haag5. Zo heeft FMN op 
basis van observaties mitigerende maatregelen voorgesteld op de beoogde route (zie Paragraaf 
2.2.3), die zijn voorgelegd aan de gemeente Helmond. Van een deel van de maatregelen is reeds 
toegezegd dat deze voor het begin van de proef zullen worden geïmplementeerd. Over een 
aantal maatregelen kon FMN echter nog geen uitsluitsel geven op het moment dat ze de in 
Paragraaf 2.1 genoemde documentatie toestuurden. Dit SWOV-advies geldt dan ook enkel voor 
de situatie zoals deze per 25 augustus 2020 gegarandeerd kon worden. De RDW heeft 
aangegeven dat verdere aanpassingen aan de infrastructuur of de omgeving zullen leiden tot een 
aangepaste ontheffing. 

2.2.1 Het voertuig 
In dit project wordt gereden met twee ‘people movers’ van NAVYA (model: NAVYA Autonom 
Shuttle). Op aangeven van de RDW zal er in dit SWOV-advies van worden uitgegaan dat de 
hardware- en software-implementatie overeenkomt met het NAVYA-voertuig dat eerder werd 
gebruikt in de praktijkproef bij OZG Scheemda, waarover SWOV eerder advies heeft uitgebracht.6 
In het huidige advies wordt gebruikgemaakt van de inzichten die SWOV daaruit – en daarna – 
heeft opgedaan. 
 
De NAVYA-shuttle is bi-directioneel, wat wil zeggen dat het voertuig geen herkenbare voor- of 
achterkant heeft. De rijrichting wordt aangegeven door de met de rijrichting wisselende 
verlichting, die continu zal branden. Daarnaast heeft het voertuig geen vaste stuurinrichting. Wel 
kan het voertuig via een noodknop handmatig worden gestopt, of door een steward handmatig 
worden bediend (sturen en reguleren van de snelheid) via een game-controller. Bij een noodstop, 
geïnitieerd door de steward of door het voertuig zelf, bedraagt de remvertraging volgens de RDW 
tussen de 5 en 6 m/s2. Uitgaande van een snelheid van 18 km/uur, een reactietijd van het 
voertuig van 0,1 seconde en een remvertraging van 5 m/s2 (bij gebruik van de noodknop) 
bedraagt de stopafstand exact 3 meter. 
 
Het voertuig beschikt over elf zitplaatsen. Hiervan zullen er, in verband met het rijbewijs B van de 
steward, hooguit acht voor passagiers gebruikt worden.7 Dit betreft de vaste zitplaatsen aan de 
voorzijde en de achterzijde van het voertuig en niet de opklapstoelen aan de zijkant van het 
voertuig. Gebruik van de vaste zitplaatsen is verplicht voor passagiers. De steward dient zich 
staand in de rijrichting op te stellen ter hoogte van het informatiedisplay, waarbij een verticale 
stang onder het informatiedisplay houvast geeft bij snelheidsveranderingen. De RDW heeft 
tijdens de praktijkproef bij Drimmelen echter verschillende keren geconstateerd dat stewards 
met hun rug tegen het raam leunden. 
 
Om de vereiste remvertraging te behalen, met als referentie een kleine bus, heeft de RDW 
bepaald dat het voertuig maximaal 3.177 kg mag wegen. Met een leeggewicht van 2.490 kg komt 
dit overeen met 687 kg aan passagiers, steward en bagage. Conform de eerdere ontheffing voor 
de praktijkproef bij OZG Scheemda zal de RDW het dragen van de aanwezige veiligheidsgordels 
verplicht stellen voor passagiers op stoelen die in de rijrichting zijn gemonteerd. Conform 
diezelfde ontheffing zullen er geen personen in een rolstoel (waaronder ook kinderwagens) of 
scootmobiel mogen worden vervoerd. Het vervoeren van losse rolstoelen en kinderwagens is wel 
toegestaan. 

 
4.  Petegem, J.W.H. van, Hoekstra, A.T.G., Mons, C., Schagen, I.N.L.G. van & Cleij, D. (2019). Advies praktijkproef; 

Shuttlevervoer Drimmelen. R-2019-15. SWOV, Den Haag. 

5.  Jansen, R.J., Mons, C., Hoekstra, A.T.G., Louwerse, W.J.R. & Schagen, I.N.L.G. van (2019). Advies praktijkproef; 

HAGA Shuttle. R-2019-10. SWOV, Den Haag. 

6.  Hoekstra, A.T.G., Mons, C., Nes, C.N. van, Dijkstra, A. & Jansen, R.J. (2018). Advies praktijkproef; OZG Scheemda 

R-2018-10. SWOV, Den Haag. 

7.  Afhankelijk van de landelijke richtlijnen rondom de COVID-19-pandemie kan het SAGA-consortium besluiten om 

met minder passagiers te rijden. Er zullen geen aanpassingen aan het voertuig worden gedaan. 
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Het voertuig beschikt niet over binnen- of buitenspiegels. De RDW heeft op basis van de 
praktijkproef van OZG Scheemda aangegeven dat de steward moet staan en dat de zijstoelen 
ingeklapt moeten blijven, zodat de steward, indien nodig, vrij rond kan lopen voor het best 
mogelijke zicht op de weg. Voor zover er reclame-uitingen op de voertuigen worden 
aangebracht, zal dit niet op de ramen, noch op de deuren zijn, zodat de steward daardoor niet 
belemmerd wordt in het zicht op de weg. De toegestuurde NAVYA-brochure toont aan de voor- 
en achterkant van het voertuig een informatiebalk voor medeweggebruikers, gemonteerd op 
ooghoogte van de steward indien hij/zij staat. De RDW heeft aangegeven dat dergelijke balken 
niet aanwezig zullen zijn in de NAVYA-shuttles in Nederland. 
 
De NAVYA-shuttle heeft via LIDAR-sensoren verschillende detectiezones voor en naast het 
voertuig. Wanneer zich in deze zones een obstakel (weggebruiker, paaltje, boom, en dergelijke) 
bevindt, vertraagt of stopt het voertuig. Bij de praktijkproef bij OZG Scheemda is tijdens de 
startbijeenkomst op 8 mei 2018 aangegeven dat de detectiezones maar een beperkte afmeting 
kunnen hebben, omdat het voertuig anders niet in staat is om bochten te nemen. Voor het 
opstellen van dit adviesrapport heeft de RDW op verzoek van SWOV de detectiezones en het 
bijbehorende gedrag van het voertuig nader toegelicht.8 Deze toelichting is samengevat in 
Afbeelding 2.1. 
 

Afbeelding 2.1 Gedragingen 

van de shuttle (schuingedrukt) 

afhankelijk van de locatie van 

een gedetecteerd obstakel voor 

of naast de shuttle. De witte 

pijl geeft de rijrichting van de 

shuttle weer. De afstanden zijn 

weergegeven voor de ‘normal 

mode’ van de shuttle. De 

afbeelding is opgesteld op 

basis van een schriftelijke 

toelichting van de RDW. 

  

 
 
De shuttle detecteert geen obstakels achter het voertuig. Bij automatisch afremmen wordt dus 
geen rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van medeweggebruikers achter het 
voertuig. De shuttle voert een noodstop uit wanneer een obstakel zich tot 3 meter voor het 
voertuig én tot 0,5 meter naast het voertuig bevindt. De shuttle zal pas weer gaan rijden als er 
geen obstakels meer in de ‘noodstopzone’ aanwezig zijn. Een uitzondering hierop zijn obstakels 
lager dan 35 cm. Tijdens de startbijeenkomst van de praktijkproef bij het HagaZiekenhuis op 19 
februari 2019 gaf de RDW aan dat de LIDAR aan de voor- en achterkant van het voertuig met een 
lichte helling zijn afgesteld om geen last te hebben van drempels: “Hierdoor worden objecten tot 
ongeveer 35 cm vanaf de grond niet gezien. Iemand die op de grond ligt vlak voor het voertuig zal 
dus niet gezien worden door het voertuig zelf.”9 Dit betekent dat de shuttle geen noodstop 
uitvoert voor obstakels lager dan 35 cm en dat de shuttle, ondanks de aanwezigheid van een laag 
obstakel, ook weer zal gaan rijden als er geen hogere obstakels meer in de ‘noodstopzone’ 
aanwezig zijn. 
 

 
8.  Ten tijde van het opstellen van de eerdere adviesrapporten voor praktijkproeven met een NAVYA-voertuig was 

deze informatie volgens de RDW niet voorhanden. 

9.  Zie het RDW-verslag van de startbijeenkomst van de praktijkproef bij het HAGA-ziekenhuis. 



 
  

 
  

Titel  Advies praktijkproef 
Rapport  R-2020-18 

Pagina  10 

Bevindt een obstakel zich binnen 3 meter voor het voertuig, maar meer dan 0,5 meter naast het 
voertuig, dan zal het voertuig afremmen, waarbij de remvertraging afhankelijk is van de afstand 
tot het obstakel (met een maximum van 3 meter naast het voertuig). De shuttle remt tevens af 
wanneer een obstakel zich meer dan 3 meter voor het voertuig bevindt, maar binnen 0,5 meter 
naast het voertuig. De remvertraging hangt hier af van zowel de snelheid van de shuttle, als van 
de afstand tot het obstakel (met een maximum van 45 meter voor het voertuig). Voor geen van 
de drie zones waar de shuttle afremt is informatie verstrekt over de precieze relatie tussen 
remvertraging, snelheid en afstand tot het obstakel. Ten slotte reageert het remsysteem van de 
shuttle niet op obstakels die zich schuin voor het voertuig bevinden, op een afstand van zowel 
meer dan 3 meter voor het voertuig als meer dan 0,5 meter naast het voertuig.10  
 
Het voertuig kent twee instellingsmogelijkheden voor de detectiezones. In ‘normal mode’ komen 
de detectiezones van het voertuig overeen met bovenstaande beschrijving. In ‘pedestrian mode’ 
zal er pas een noodstop worden uitgevoerd indien een object binnen 1,5 meter voor het voertuig 
wordt gedetecteerd (in plaats van de 3 meter-grens beschreven in Afbeelding 2.1) en wordt er 
niet verder dan 35 meter vooruit gekeken (in plaats van 45 meter). Aangezien er in de huidige 
praktijkproef interacties plaatsvinden met gemotoriseerd verkeer, wordt er in dit adviesrapport 
aangenomen dat het voertuig in ‘normal mode’ zal opereren. 
 
Wanneer het voertuig automatisch rijdt, dan zal er genavigeerd worden volgens een vooraf 
geprogrammeerde routekaart (een virtuele ‘tramrail’), waarbij de huidige locatie continu wordt 
bepaald via een Global Navigation Satellite System (GNSS) en 3G/4G-verbinding. Volgens NAVYA 
kent deze methode een plaatsbepaling met een nauwkeurigheid van 1 cm. Wanneer tijdens het 
automatisch rijden de signalen voor navigatie en/of de LIDAR-sensoren uitvallen, dan zal het 
voertuig afremmen tot stilstand. Als het voertuig stilstaat en voornoemde signalen nog altijd niet 
zijn hersteld, dan zal het voertuig niet meer gaan rijden. Het voertuig zal bij automatisch rijden 
niet afwijken van de routekaart, waardoor het autonoom inhalen van medeweggebruikers 
uitgesloten is (indien dit een laterale verplaatsing op de weg vergt).  
 
Het voertuig kan niet zelfstandig om een object heen sturen, als dit object en de bijbehorende 
manoeuvre geen onderdeel is van de vooraf geprogrammeerde routekaart (bijvoorbeeld een op 
de rijbaan geparkeerde auto). De steward zal de benodigde manoeuvre via een game-controller 
handmatig moeten uitvoeren. De game-controller is geplaatst onder het informatiedisplay van 
het voertuig, waarmee het zich binnen het bereik van de steward bevindt. Volgens de NAVYA-
documentatie is de controller uitgerust met een ‘dodemansknop’. De shuttle kan daardoor alleen 
handmatig bestuurd worden zolang deze knop is ingedrukt: “To be effective [d.w.z., handmatige 
besturing, red.], all actions require pressure on the trigger of the dead man's handle. It is the first 
and last control to be used.”11  
 
Zodra de dodemansknop wordt ingedrukt, schakelt de shuttle direct over naar de handmatige 
modus (ook als er geen andere knoppen worden gebruikt). Er kan pas weer overgeschakeld 
worden op de autonome modus wanneer de shuttle zich weer op de voorgeprogrammeerde 
route bevindt. Uit de NAVYA-documentatie valt niet te herleiden of dit overschakelen 
automatisch gebeurt. Ook valt niet te herleiden hoe de shuttle reageert op het loslaten van de 
dodemansknop (bijvoorbeeld of deze zichzelf automatisch tot stilstand brengt). In dit 
adviesrapport wordt aangenomen dat de shuttle de laatste instellingen (zoals snelheid en 
richting) vasthoudt bij het loslaten van de dodemansknop. 

 
10. In de NAVYA trainingshandleiding staat over deze zones: “Als er een obstakel is in zone 3bis [de zones schuin voor 

het voertuig, red.], zal de shuttle dienovereenkomstig reageren op de juiste snelheid in zone 3 [de zones naast het 

voertuig, red.].” Deze formulering suggereert dat er een reactie van de shuttle kan zijn op obstakels, maar de 

strekking van deze reactie is niet eenduidig. In dit adviesrapport zal daarom de door de RDW verstrekte informatie 

als leidend worden beschouwd (de shuttle reageert in deze zones niet op obstakels). 

11. NAVYA-document Operators Trainers Training, p.40. 
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Bij zowel handmatige besturing als automatische besturing bedraagt de maximumsnelheid van 
het voertuig 18 km/uur.12 Volgens de NAVYA-handleiding is de respons van de shuttle op de 
game-controller niet instantaan. Op de schriftelijke vraag hoe groot de vertraging bedraagt, 
antwoordde FMN: “For example braking, response is prompt (milliseconds estimate). The 
maximum delay is when departing from a stand still. The delay between an action on the joystick 
and the response of the shuttle that’s starting to move is approximately 1 second.” Uit dit 
antwoord kan niet worden opgemaakt wat de vertraging is op stuuracties vanuit de game-
controller, behalve dat dit maximaal 1 seconde zal bedragen. 
 
Hoewel het voertuig automatisch de voorgeprogrammeerde route kan volgen, leest het voertuig 
geen verkeersborden, volgt het geen verkeers- of voorrangsregels en zal het geen instructies van 
verkeersregelaars opvolgen. Op een aantal locaties (zie Paragraaf 2.2.3) zal het voertuig daarom 
worden geprogrammeerd om standaard te stoppen, waarna de steward via een knop op het 
informatiedisplay een akkoord moet geven om de route te vervolgen. 

2.2.2 De stewards en taakomschrijving 
FMN heeft aangegeven dat de beoogde groep stewards bestaat uit 1) stewards die in 2019 zijn 
opgeleid voor de praktijkproef in Drimmelen en 2) ervaren buschauffeurs van Hermes die de 
NAVYA-training nog moeten doorlopen. Deze training zal worden gegeven door een medewerker 
van de Haagse Tram Maatschappij (HTM), die sinds het behalen van een NAVYA-trainersdiploma 
stewards heeft opgeleid voor de praktijkproeven bij HagaZiekenhuis en Drimmelen. Deze HTM-
medewerker zal tevens voor beide groepen stewards een training op locatie bieden om ervaring 
op te doen met de route. Voor testdoeleinden zal er ook gereden worden door stewards uit het 
SAGA-consortium. Deze stewards zullen tevens plaatsnemen in de controlekamer (zie Paragraaf 
2.2.3). Uit de toegestuurde documentatie kan niet worden opgemaakt of de stewards uit het 
SAGA-consortium de NAVYA-training succesvol hebben afgerond, noch of zij op de hoogte zijn of 
worden gebracht van bijzonderheden rondom de route in Helmond. 
 
Tijdens het halteren fungeert de steward eveneens als gastheer/-vrouw en geeft hij/zij 
veiligheidsinstructies aan de passagiers, waaronder een controle op gordelgebruik. Voordat de 
shuttle vertrekt, beoordeelt de steward of de weers- en verkeersomstandigheden hiervoor 
geschikt zijn. Bij de praktijkproef bij OZG Scheemda gold het voorschrift “De bestuurder stelt 
zeker alvorens te rijden dat er zich geen personen of objecten voor het voertuig bevinden”. 
Mocht dit voorschrift ook in de ontheffing van de huidige praktijkproef worden opgenomen, dan 
valt daaruit nog niet op te maken of de bestuurder alleen na het halteren een dergelijke controle 
moet uitvoeren, of na iedere keer dat het voertuig heeft stilgestaan (bijvoorbeeld na een 
noodstop). De stewards zijn geïnstrueerd om tijdens het rijden niet te praten met passagiers. De 
RDW heeft tijdens de praktijkproef bij Drimmelen echter verschillende keren geconstateerd dat 
stewards tijdens het rijden toch met passagiers praatten. FMN geeft aan dat een ‘mystery guest’ 
deel zal uitmaken van het projectteam. Deze persoon zal als passagier meerijden, het gedrag van 
de steward monitoren en na de rit feedback geven. Er is niet aangegeven hoe vaak er met een 
‘mystery guest’ gereden zal worden en ook niet of dit altijd dezelfde persoon zal zijn. 
 
Op het SWOV-formulier staat vermeld dat er één of twee projectmedewerkers structureel 
aanwezig zullen zijn in voertuig. FMN heeft aangegeven dat als er een tweede 
projectmedewerker aanwezig is, deze als gastheer/-vrouw op zal treden om gesprekken met 
passagiers af te handelen. Dit om te voorkomen dat de steward tijdens het rijden wordt afgeleid 
bij zijn/haar taak om de omgeving te monitoren en in te grijpen indien nodig. Uit de toegestuurde 
documentatie kan niet worden herleid wanneer er met één of met twee projectmedewerkers 
gereden zal worden. 

 
12. In de toegestuurde documentatie werd zowel 18 km/uur als 25 km/uur genoemd als maximumsnelheid van het 

voertuig. In reactie op schriftelijke vragen heeft de RDW aangegeven dat de maximumsnelheid 18 km/uur bedraagt. 
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Wanneer het voertuig automatisch rijdt kan de steward het voertuig op twee manieren stoppen. 
Met de rode noodremknop zal het voertuig met maximale remvertraging tot stilstand komen. 
Deze remvertraging is dusdanig groot dat passagiers die in de rijrichting zitten uit hun stoel 
gelicht kunnen worden indien ze geen gordels dragen. Daarnaast biedt het informatiedisplay 
naast de steward een stopknop, waarmee het voertuig comfortabeler afremt. Er bestaan 
situaties waarbij het wenselijk is dat de steward een ‘zachte stop’ initieert voordat het voertuig 
zelf een noodstop uitvoert (met een remvertraging gelijk aan het gebruik van de noodremknop). 
Zo antwoordde FMN op de schriftelijke vraag hoe het voertuig reageert op brede 
tegemoetkomende voertuigen, zoals vrachtauto’s: “The shuttle will react by stopping. It will 
however do this when it is in the vicinity of the truck, which will be too late. The steward will be 
instructed to take over in such a situation and anticipate the situation.” Een ander voorbeeld 
betreft de situatie waarbij de shuttle wordt ingehaald door fietsers. Tijdens de startbijeenkomst 
heeft FMN mondeling aangegeven dat de steward de inzittenden mogelijk moet instrueren om 
zich schrap te zetten, omdat de shuttle een noodstop zal uitvoeren als de fietsers de shuttle met 
een kleine laterale afstand passeren. Op een schriftelijke vraag welke maatregelen er getroffen 
zullen worden om inzittenden te beschermen, antwoordde FMN dat de steward geïnstrueerd zal 
worden om een ‘zachte stop’ uit te voeren via de stopknop op het informatiedisplay, voordat het 
voertuig uit zichzelf een ‘harde stop’ uitvoert. Verder moeten de passagiers geïnstrueerd worden 
om gebruik te maken van de veiligheidsgordel en dient de steward zich vast te houden aan een 
verticale stang. 
 
In de presentatie van de FABULOS-startbijeenkomst werd aangegeven dat er op weekdagen en 
zaterdagen met twee blokken van 3,5 uur gereden zal worden. Tijdens ‘piekuren’ zal een vaste 
dienstregeling worden gehanteerd en daarbuiten zal er op oproepbasis worden gereden.13 FMN 
heeft later per e-mail laten weten de dienst uit te willen breiden van maandag t/m zondag, 
waarbij er gereden zal worden tussen 6:00 en 23:00. Uit de specificaties van de shuttle blijkt dat 
deze gemiddeld 9 uur automatisch kan rijden op een volle batterij. De steward ontvangt een 
instructie om het voertuig naar het oplaadpunt te brengen wanneer de batterijcapaciteit onder 
de 20% komt. Uit de toegestuurde documentatie kan niet worden herleid of de route bij 
aanwezigheid van passagiers eerst wordt afgerond.14 Tevens kan niet herleid worden wanneer de 
stewards in de gelegenheid zijn om te pauzeren. 
 
Tijdens de startbijeenkomst op 19 februari 2019 van de praktijkproef bij het HagaZiekenhuis gaf 
de RDW aan dat een naderende shuttle niet hoorbaar is. Medeweggebruikers zijn dus 
aangewezen op hun zicht om de shuttle te kunnen detecteren. Uit de toegestuurde 
documentatie kan niet worden opgemaakt of/hoe de stewards worden geïnstrueerd om alert te 
zijn op blinden en slechtzienden buiten het voertuig. 
 
Voor de afhandeling van incidenten zijn twee protocollen aangeleverd, namelijk van NAVYA15 en 
van het SAGA-consortium.16 Het NAVYA-protocol beschrijft de afhandeling van incidenten ter 
plekke, waarbij afhankelijk van de ernst van het incident een gevarendriehoek wordt geplaatst, 

 
13. In de toegestuurde documentatie werd gesteld dat men nog niet zeker wist of de combinatie van een vaste 

dienstregeling en een dienstregeling op oproepbasis op deze manier geïmplementeerd zou worden. Op de 

schriftelijke vraag of er inmiddels duidelijkheid bestond, antwoordde FMN bevestigend, maar werd niet 

aangegeven wat de beslissing was. We maken in dit SWOV-advies daarom de aanname dat de dienstregeling zoals 

omschreven wordt geïmplementeerd. 

14. De NAVYA-handleiding geeft aan dat er bij een batterijcapaciteit beneden 12% naar het oplaadpunt moet worden 

gereden, nadat de passagiers bij de eerstvolgende halte zijn afgezet. Vanuit FMN wordt een drempelwaarde van 

20% genoemd. We nemen in dit SWOV-advies daarom aan dat de instructie aan de steward vanuit de SAGA-

controlekamer komt en niet vanuit de NAVYA-controlekamer, noch vanuit de NAVYA-shuttle. 

15. NAVYA-document Operator Training. 

16. SAGA-document Accidents and Incidents Management Plan (versie 2.1; 11 maart 2020). 
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het voertuig met blokken wordt vergrendeld op de weg, eerste hulp wordt verleend en/of 
passagiers naar een veilige plek buiten het voertuig worden begeleid. De registratie van het 
incident loopt uiteen van een notitie maken in een logboek bij het lichtste incident (zacht 
remmen, geen impact op passagiers) tot telefonisch contact opnemen met de NAVYA-
controlekamer bij zwaardere incidenten. Daarnaast dient de steward met de projectleider (hier: 
van het FABULOS-project) te bellen, zodat laatstgenoemde indien nodig de noodhulpdiensten 
kan inschakelen.17 Het SAGA-protocol verschilt van het NAVYA-protocol op drie punten. Ten 
eerste wordt expliciet genoemd dat de steward zelf 112 dient te bellen bij levensgevaar (in plaats 
van de projectleider). Ten tweede worden er geen expliciete instructies gegeven over het gebruik 
van bijvoorbeeld de gevarendriehoek en het plaatsen van blokken onder de wielen.18 Ten derde 
zal de projectleider, na geïnformeerd te zijn door de steward, de communicatie met overige 
partijen afhandelen (RDW, Hermes, gemeente Helmond, verzekeringsmaatschappij FABULOS-
projectgroep). In het NAVYA-protocol is een dergelijke ‘telefoonboom’ niet opgenomen. Uit de 
toegestuurde informatie kan niet worden opgemaakt welk protocol (NAVYA, SAGA) prevaleert. 

2.2.3 De controlekamers 
De NAVYA-controlekamer in Frankrijk overziet primair het technische functioneren van de 
voertuigen. Daarnaast zal op de Automotive Campus in Helmond een controlekamer worden 
ingericht, van waaruit via computermonitors een blik geworpen kan worden op de omgeving van 
de voertuigen (zoals verkeersdrukte), de voertuigen zelf (zoals batterijverbruik), het aantal 
passagiers en de prestatie van de stewards. De toezichthouder vanuit de controlekamer is zelf 
eveneens opgeleid als steward. Indien de toezichthouder beoordeelt dat een steward niet goed 
functioneert, dan zal de toezichthouder naar de shuttle gaan om de taak van de steward over te 
nemen. De toegestuurde documentatie verschaft geen informatie over de inrichting van de 
controlekamer in Helmond.19  

2.2.4 Weg en route 
De route loopt tussen station Helmond Brandevoort en de Automotive Campus in Helmond, met 
een verwachte reistijd van 10 minuten voor een afstand van ongeveer 2,9 km (enkele richting). 
Zoals aangegeven in Afbeelding 2.2 bestaat de route op dit moment uit een combinatie van 
50km/uur-, en 15km/uur-wegen (linker paneel), maar zal de snelheidslimiet van alle 50km/uur-
wegen voor de praktijkproef aangepast worden naar 30 km/uur (rechter paneel). Een deel van de 
huidige 50km/uur-wegen zal na de praktijkproef 30km/uur-weg blijven. De route loopt vanaf 
station Helmond Brandevoort via de Markesingel, Markeschoor en Markebaak naar de 
Berenbroek. In de FMN-fotorapportage van de route is op de Markebaak geen straatverlichting 
te zien. Aan de Markesingel en Markeschoor bevindt zich het Carolus Borromeus College en aan 
de Berenbroek bevindt zich de eerste halte, ter hoogte van VDL Industrial Modules. Na deze halte 
verandert de Berenbroek van een reguliere weg in een weg gesloten voor alle motorvoertuigen 
uitgezonderd landbouwverkeer (RVV-bord C12, met onderbord OB55). De Berenbroek gaat na 
het viaduct over de N270 over in de Veedrift, tot aan de rotonde met de Schootense Dreef. Vanaf 
deze rotonde is er weer sprake van een reguliere weg. De Schootense Dreef wordt gevolgd tot de 
afslag naar de Vlamovenweg, van waaruit via een fietspad over de Schootense Loop de 
Automotive Campus wordt bereikt.20 Aan de Steenovenweg bevinden zich achtereenvolgens 

 
17. Contact opnemen met de noodhulpdiensten staat expliciet genoemd bij de verantwoordelijkheden van de 

projectleider en niet bij de verantwoordelijkheden van de steward. 

18. Vermoedelijk is dit omdat het SAGA-protocol niet specifiek voor NAVYA-voertuigen is opgesteld. 

19. De toegestuurde foto’s tonen een nu nog lege kamer. 

20. In FMN-document Routescan analysis: Helmond FABULOS (21 juli 2020) wordt eenmalig aangegeven dat de 

Steenovenweg zal worden doorgetrokken tot de rotonde van de Vlamovenweg en dat de route hierover zal lopen. 

Aangezien de routescan vervolgens in detail beschrijft hoe toegang tot de Automotive Campus wordt verkregen via 

een bestaand fietspad tussen de Vlamovenweg en de Steenovenweg, zal dit SWOV-advies over de laatstgenoemde 

route gaan. 
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twee haltes ter hoogte van het Summa College Automotive en ter hoogte van het hoofdgebouw 
van de Automotive Campus. Op het zwart-witgeblokte plein voor deze laatste halte zal de shuttle 
keren en zal deze via dezelfde route terugrijden. Bij station Helmond Brandevoort zal er gekeerd 
worden op de rotonde naast het station. Vanwege het keren nemen we in dit adviesrapport aan 
dat er altijd met de deuren aan de rechterzijde ten opzichte van de rijrichting wordt gereden. 
Parkeren en opladen vindt plaats op het testterrein van TNO op de Automotive Campus, 
bereikbaar vanaf de Steenovenweg. De shuttles zullen in automatische modus tot aan het hek 
van TNO rijden, waarna de shuttles handmatig het testterrein op worden gereden. 
 

Afbeelding 2.2 Route 

FABULOS-shuttle. Het 

linkerpaneel toont de 

snelheidslimieten zoals deze 

nu gelden; het rechterpaneel 

toont de snelheidslimieten 

zoals deze tijdens de 

praktijkproef zullen gelden. 

De afbeelding is 

overgenomen uit FMN-

document ‘Speed limits 

adjustments’. 

  

 
 
Op de route zijn geen trottoirs aanwezig, behalve langs het traject tussen station Helmond 
Brandevoort en het Carolus Borromeus College en het traject op de Automotive Campus. 
Afgezien van een aantal trajecten gelegen op fietspaden of op wegen gesloten voor alle 
motorvoertuigen (uitgezonderd landbouwverkeer) mengen de shuttles zich op de gehele route 
met voetgangers, fietsers en alle vormen van gemotoriseerd wegverkeer.21 Volgens de 
toegestuurde documentatie is het communicatieplan voor reizigers en omwonenden nog niet 
afgerond. Wel is er aangegeven dat er naar verwachting informatie zal worden verstrekt over het 
project, de route en de dienstregeling. Daarnaast zijn er twee typen mitigerende maatregelen 
aangekondigd: 1) automatische stopplaatsen nabij een aantal kruispunten, waarbij de steward 
met een knop op het informatiedisplay moet aangeven wanneer er verder gereden kan worden 
en 2) infrastructurele aanpassingen die door de gemeente Helmond zullen worden 
geïmplementeerd. Deze maatregelen worden hieronder samengevat: 
 
 De lokale snelheidslimieten worden gewijzigd via bebording. Van een deel van de wegen zal 

er een permanente 30km/uur-weg worden gemaakt (zie de blauwe stippellijn in het linker 
paneel van Afbeelding 2.2). Van de 50 km/uur-wegen vanaf de rotonde bij de Schootense 
Dreef worden tijdelijk 30km/uur-wegen gemaakt. Bij de Schootense Dreef (dubbel belijnd in 
Afbeelding 2.2), waarvan FMN aangeeft dat de werkelijk gereden snelheid momenteel veel 
hoger ligt dan 50 km/uur, zal dit in de vorm van een ‘Werk in uitvoering’-situatie worden 
afgedwongen. Hiertoe zullen op de middenlijn aaneengeschakelde blokken worden geplaatst 

 
21. SWOV heeft voor deze praktijkproef een conceptrapportage ontvangen met een verkeerstelling ter hoogte van de 

Markebaak en Berenbroek. Deze geeft een indicatie van hoeveel langzaam verkeer (voetgangers, (brom-)fietsers en 

landbouwverkeer) zich tussen station Helmond Brandevoort en de Automotive Campus verplaatst. Het rapport 

geeft echter geen beeld van het aantal verplaatsingen vanuit de richting van station Helmond Brandevoort van en 

naar het Carolus Borromeus College. 
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om inhalen te voorkomen. In dit SWOV-advies wordt ervan uitgegaan dat de borden, 
markering en bebakening voldoen aan de CROW-richtlijn ‘Werk in uitvoering’.22,23 

 Op de gehele route worden borden geplaatst (met de teksten “U bevindt zich op een route 
met zelfrijdende shuttlebussen” of “U nadert een route met zelfrijdende shuttlebussen”) om 
weggebruikers en omwonenden te waarschuwen dat er shuttles rijden. Tevens dienen deze 
borden om een nauwkeurigere positionering van de shuttle te kunnen waarborgen. 

 Op de rotonde naast station Helmond Brandevoort worden twee parkeerplekken opgeofferd 
voor een shuttle-halte. 

 Voertuigen die geparkeerd staan op de route zullen worden verwijderd. Er worden borden 
geplaatst met een stopverbod en als onderbord dat er een wegsleepregeling geldt. 

 Na het verlaten van deze rotonde kruist de shuttle een fietspad. Dit fietspad loopt tussen 
twee muren door. Een deel van de muur zal verwijderd worden om het zicht tussen fietsers 
en de steward te verbeteren. Er is niet aangegeven welk deel van de muur verwijderd zal 
worden. 

 Op de Markesingel zullen de parkeervakken worden voorzien van wegbelijning. Tevens zal de 
bocht van ongeveer 45 graden een grotere radius krijgen, zodat twee shuttles elkaar kunnen 
passeren. Er is niet aangegeven hoe groot de nieuwe radius zal worden. 

 Ter hoogte van het Carolus Borromeus College zal er langzamer dan 18 km/uur gereden 
worden. Er is niet aangegeven wat de aangepaste maximumsnelheid zal zijn. 

 Bij de uitgang van het Carolus Borromeus College aan de bocht die de Markeschoor verbindt 
met de Markebaak zullen borden worden aangebracht om scholieren te waarschuwen voor 
de aanwezigheid van shuttles. 

 De Markebaak kruist met een fietspad in het verlengde van de Medevoort. De shuttle zal bij 
het naderen van dit fietspad automatisch stoppen en wachten op een akkoord van de 
steward. Voetgangers worden via een verbodsbord met onderbord geïnstrueerd om gebruik 
te maken van het fietspad. 

 Bij de T-splitsing tussen de Markebaak en de Berenbroek zullen er haaientanden worden 
aangebracht op de Markebaak, zodat verkeer vanuit de Markebaak te allen tijde voorrang 
moet verlenen aan verkeer op de Berenbroek. In tegenstelling tot bij andere kruispunten, is 
hier geen automatische stopplaats als maatregel genoemd. 

 Er bevindt zich momenteel een wegversmalling met palen op de Berenbroek waar de 
reguliere weg overgaat in een fietspad. Deze versmalling zal worden verwijderd, zodat twee 
shuttles elkaar kunnen passeren. 

 Er bevindt zich een wegversmalling met palen en een bus-sluis op de Berenbroek nadat men 
de brug over de N270 heeft gepasseerd. De hoogte van de bus-sluis zal verlaagd worden tot 
maximaal 20 cm. Aangezien de bus-sluis te nauw is voor twee shuttles, zullen de shuttles 
voorafgaand aan de bus-sluis automatisch stoppen en wachten op een ‘go’ van de steward. 

 Na de brug over de N270 daalt het wegdek met een hellingshoek van ongeveer 2,5%. De 
rijsnelheid van de shuttle zal hier lager dan 18 km/uur worden gemaakt. Er is niet aangegeven 
wat de aangepaste maximumsnelheid zal zijn. 

 Voordat vanuit de Veedrift de rotonde met de Schootense Dreef wordt bereikt, splitst zich 
van de Veedrift een vrij liggend verplicht fietspad af (RVV-bord G11, brommers vervolgen 
dezelfde weg als de shuttle). Shuttles die vanaf de rotonde komen zullen automatisch 
stoppen voordat dit fietspad wordt gekruist, in afwachting van een ‘go’ van de steward. 

 De drempel voorafgaand aan voornoemde rotonde zal minder stijl worden gemaakt. 
 De snelheidslimiet wordt voor alle wegverkeer vanaf de rotonde 30 km/uur gemaakt. In 

tegenstelling tot andere kruispunten is er bij het op- en afrijden van de rotonde geen 
automatische stopplaats als maatregel genoemd. 

 Wanneer een shuttle op de terugweg vanaf de Vlamovenweg links afslaat naar de Schootense 
Dreef, dan zal de shuttle voorrang moeten verlenen aan verkeer van rechts, waarvoor tot dat 
punt een snelheidslimiet van 50 km/uur geldt. FMN adviseert de snelheid voor verkeer van 

 
22. CROW (2020). Werk in Uitvoering 96b - 2020. Publicatie 527. CROW, Ede. 

23. CROW (2020). Standaardmaatregelen niet-autosnelwegen 96a - 2020. Publicatie 530B. CROW, Ede. 
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rechts te verlagen. Bekend is al dat er vanaf dat punt een snelheidslimiet van 30 km/uur zal 
gelden. FMN noemt als voorbeeld het plaatsen van drempels. Aangezien deze als voorbeeld 
zijn genoemd, valt er niet op te maken of er daadwerkelijk drempels zullen worden geplaatst 
voor de praktijkproef. In de toegestuurde maattekeningen van de gemeente Helmond is 
echter een drempel ingetekend, alsmede een waarschuwingsbord voor een drempel en een 
snelheidslimietaanduiding van 30 km/uur. In dit SWOV-advies wordt er daarom van uitgegaan 
dat er een drempel geplaatst zal worden die is geïmplementeerd conform de CROW-
richtlijnen voor een snelheidsreductie tot 30 km/uur. 

 Verkeer vanaf de Ringovenweg zal voorrang moeten geven aan verkeer op de Vlamovenweg. 
Dit zal worden afgedwongen met haaientanden. 

 Het fietspad vanaf de Vlamovenweg naar de Automotive Campus is ter hoogte van de brug 
over de Schootense Loop voorzien van een paal midden op de weg. Deze paal zal worden 
verwijderd om toegang te verschaffen aan de shuttles. Voordat de shuttle dit fietspad 
opdraait vanaf de Vlamovenweg, zal de shuttle automatisch stoppen en wachten op een ‘go’ 
van de steward. Evenzo zal de shuttle automatisch stoppen voordat de (smalle) brug vanuit 
de andere richting wordt gepasseerd. 

 De shuttle zal op de Steenovenweg automatisch stoppen en wachten op een ‘go’ van de 
steward, voordat de shuttle op de weg keert om in de andere richting terug te kunnen rijden. 

 
De voertuigen rijden volgens een ‘virtuele tramlijn’, waar niet van afgeweken kan worden zolang 
het voertuig automatisch rijdt.24 Hoewel de route zelf vastligt, moest de laterale positie van het 
voertuig op de weg nog ingetekend worden op het moment dat de laatste documentatie voor dit 
SWOV-advies werd aangeleverd. De precieze afstand waarmee bijvoorbeeld trottoirbanden 
worden gepasseerd is daarom op het moment van schrijven niet bekend. De shuttle heeft 
volgens de specificaties een breedte van 2,11 meter en heeft volgens Afbeelding 2.1 aan 
weerszijden 0,50 meter ruimte nodig om zonder oponthoud te kunnen rijden. De vereiste 
rijstrookbreedte is dus 3,11 meter (de breedte van de shuttle plus tweemaal 0,50 meter). De 
RDW heeft aangegeven dat de routes bij eerdere praktijkproeven met NAVYA-shuttles op diverse 
locaties een rijstrookbreedte smaller dan 3,11 meter hadden. In die gevallen werd er door de 
NAYVA-technicus rondom die locaties een kleinere zijwaartse tolerantie dan 0,50 meter 
voorgeprogrammeerd. 
 
Voordat de voertuigen in gebruik worden genomen, zal er via de LIDAR-sensoren een 
driedimensionale opname van de route worden gemaakt. Deze opname dient als referentie om 
afwijkingen te kunnen registreren, zoals geparkeerde voertuigen en spelende kinderen.  
Tijdens de praktijkproef bij het HagaZiekenhuis bleek dat bouwwerkzaamheden direct naast de 
route door het voertuig werden geïnterpreteerd als een afwijking ten opzichte van de LIDAR-
referentieopname, waardoor het voertuig regelmatig stopte. De gemeente Helmond heeft 
aangegeven dat er tijdens de huidige praktijkproef geen veranderingen rondom de route zijn 
gepland die tot een dergelijke verstoring kunnen leiden. 
 
FMN geeft aan dat er niet zal worden gereden wanneer het KNMI een waarschuwing code geel of 
hoger afgeeft. Ook zal er niet gereden worden wanneer er sneeuw, ijs of ijzel op de route ligt. 
Verder gaf FMN aan dat er niet per definitie weer gereden zal worden wanneer het KNMI een 
waarschuwing heeft ingetrokken, omdat er bijvoorbeeld eerst vocht van de sensoren zal moeten 
worden weggenomen. 

 
24. Mocht het voertuig toch afwijken van de route, zoals eerder bij de praktijkproeven bij OZG Scheemda en het 

HagaZiekenhuis is gebeurd, dan moet de steward volgens de NAVYA-instructies direct het voertuig stoppen en 

contact opnemen met de NAVYA-controlekamer. 
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2.3 Samenvatting en aannames 
Hieronder vatten wij de praktijkproef samen:  
 Het betreft een praktijkproef met twee zelfrijdende ‘people movers’ van het bedrijf NAVYA. 
 Er is ontheffing nodig voor het rijden in gemengd verkeer op de openbare weg. 
 Er zal in de loop van de proef ook worden gereden met passagiers. 
 In de NAVYA-shuttles is een steward aanwezig die, indien nodig, kan ingrijpen door het 

voertuig tot stilstand te brengen of de besturing over te nemen. 
 De steward in het voertuig is in het bezit van een geldend rijbewijs B. 
 Er zal in automatische modus worden gereden op de vooraf uitgezette route tussen station 

Helmond Brandevoort en het hoofdgebouw van de Automotive Campus in Helmond. 
 Parkeren en opladen van de shuttles vindt plaats op het testterrein van TNO op de 

Automotive Campus, waar alleen in handmatige modus gereden zal worden. 
 De NAVYA-shuttle rijdt zowel in automatische als handmatige modus niet harder dan 18 

km/uur. 
 Wegen op de route waar momenteel een snelheidslimiet geldt van 50 km/uur zullen via 

bebording worden aangepast naar 30km/uur-wegen. Op de Schootense Dreef zal tevens een 
‘Werk in uitvoering’-situatie worden gecreëerd, waarbij een fysieke rijrichtingscheiding wordt 
aangebracht. 

 Obstakels worden alleen in rijrichting voor en naast het voertuig gedetecteerd en niet achter 
het voortuig. De NAVYA-shuttle reageert niet op obstakels die zich meer dan 3 meter voor het 
voertuig bevinden en meer dan 0,5 meter naast het voertuig. De RDW heeft geconstateerd 
dat het voertuig enkel reageert op obstakels met een hoogte van minimaal 35 cm. 

 
In dit SWOV-advies zijn de volgende aannames gedaan: 
 Alle voorgenomen infrastructurele wijzigingen zoals beschreven in Paragraaf 2.2.4 zijn 

geïmplementeerd vóór aanvang van de praktijkproef. 
 De ‘Werk in uitvoering’-situatie op de Schootense Dreef voldoet qua bebording, markering en 

bebakening aan de CROW-richtlijn ‘Werk in uitvoering’. 
 Er zal een drempel worden geplaatst voor verkeer van rechts bij de T-splitsing van de 

Vlamovenweg naar de Schootense Dreef. Deze drempel zal worden geïmplementeerd 
conform de CROW-richtlijnen voor een snelheidsreductie tot 30 km/uur. 

 De praktijkproef zal plaatsvinden van 1 november t/m 31 januari, waarbij er van maandag t/m 
zondag tussen 6:00 en 23:00 met twee blokken van 3,5 uur wordt gereden. 

 De Markebaak betreft een onverlichte weg. 
 Er wordt altijd met de deuren aan de rechterzijde ten opzichte van de rijrichting gereden. 
 De NAVYA-shuttle rijdt in ‘normal mode’ met de dienovereenkomstige detectiezones. 
 De NAVYA-shuttle houdt de laatste instellingen (zoals snelheid en richting) vast bij het 

loslaten van de dodemansknop. 
 Tijdens piekuren wordt er gereden met een vaste dienstregeling en daarbuiten met een 

dienstregeling op oproepbasis. 
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Om de risico’s in deze proef te beoordelen is een expertteam (allen SWOV-onderzoekers) met de 
onderstaande expertises samengesteld: 
 Dr. ir. R.J. Jansen (industrieel ontwerper; expertise mens-productinteractie en cognitieve 

psychologie); 
 C. Mons, MSc (psycholoog; expertise cognitieve psychologie);  
 M.J. Boele, MSc (psycholoog; expertise cognitieve psychologie, gedrag (oudere) fietsers en 

diepteonderzoek naar verkeersongevallen); 
 dr. M.J.A. Doumen (psycholoog, expertise neuropsychologie, visuele waarneming en 

diepteonderzoek naar verkeersongevallen); 
 Ir. W.J.R. Louwerse (verkeerskundig ingenieur; expertise diepteonderzoek naar 

verkeersongevallen, gekwalificeerd verkeersveiligheidsauditor); 
 
In een consultatie met deze experts op 1 september 2020 zijn potentiële risico’s in kaart 
gebracht.  
 
Risicomatrix 
Voor het advies is gebruikgemaakt van de door SWOV ontwikkelde risicomatrix (zie Bijlage B). 
Tabel 3.1 op de volgende pagina’s toont de uitgewerkte risicomatrix voor deze praktijkproef. De 
risico’s zijn verdeeld in vier categorieën: 
1. Risico’s die kunnen spelen bij de toepassing van het (voertuig)systeem.  
2. Risico’s die samenhangen met opleiding en belasting van de bestuurder/toezichthouder.  
3. Risico’s die kunnen spelen bij de interactie tussen het testvoertuig en andere 

verkeersdeelnemers.  
4. Risico’s die samenhangen met de locatie en het moment van de praktijkproef. Hierbij zijn de 

plaats op de weg en de route belangrijke uitgangspunten.  
5. Overige risico’s die samenhangen met veranderingen in externe omstandigheden, 

prestatiedruk en incidenten. 
 
De kolommen van de matrix beschrijven het volgende: 
 In de eerste kolom staat het beoordelingscriterium. 
 In de tweede kolom volgt een toelichting op het criterium. De toelichting biedt, zonder een 

volledige dekking van het beoordelingscriterium, een handvat bij het categoriseren van de in 
de brainstorm geïdentificeerde risico’s. 

 In de derde kolom staat aangegeven of het risico van toepassing is op deze praktijkproef. 
Hiervoor is consensus gezocht tussen de experts. 

 In de laatste twee kolommen wordt aangegeven wat de kans is dat het risico zich tot een 
kritische situatie ontwikkelt en wat dan de gevolgen in termen van letsel zijn (* = klein, ** = 
middelgroot en *** = groot). Elke expert heeft hiervoor een individuele inschatting gegeven. 
Voor de uiteindelijke inschatting op kans en gevolg is de modus (de beoordeling die het 
vaakst voorkomt) bepaald.25 

 

 
25. Bij een ‘gelijke stand’ in het oordeel van de experts is het hoogst aantal sterren aangehouden. 

3 Beoordeling van de risico’s 
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Alle door de experts geconstateerde potentiële risico’s zijn in donkerblauw weergegeven.26 
Risico’s met minstens 2 x 2 sterren zijn aangemerkt als relevant risico (RR) en worden in het 
volgende hoofdstuk nader besproken. Als een beoordelingscriterium niet van toepassing is op de 
praktijkproef, of reeds is afgedekt, is deze in grijsblauw weergegeven. In de derde kolom is 
aangegeven waarom deze niet van toepassing is en/of geen risico vormt. De ‘kans/gevolg’-
beoordeling is niet kwantitatief, en geeft dus geen oordeel over het absolute risico of de 
gevolgen in termen van letsel. De beoordeling wordt gebruikt als indicatie welke risico’s volgens 
de experts het meest relevant zijn. 
 

Tabel 3.1. Risicomatrix zoals ingevuld voor de praktijkproef FABULOS. 

Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

1. Toepassing (voertuig)systeem 

Ontwerp 

Voorziet het ontwerp van het 
voertuig- en/of monitoring-
systeem in de wijze waarop de 
bestuurder of toezichthouder 
het voertuig binnen de proef 
dient te gebruiken (bijvoorbeeld: 
zichtbaarheid Human Machine 
Interface, bediening noodknop, 
belemmering/onvoldoende zicht 
vanuit de cabine/controlekamer, 
plaats bestuurder in voertuig)? 

De shuttle ziet geen objecten tot 35 cm boven de grond 
en de steward heeft beperkt tot geen zicht op lage 
obstakels tot 3 m voor het voertuig. Indien een kind ten 
val komt voor de shuttle, of wanneer een (huis)dier voor 
de shuttle langs loopt, bestaat het risico dat deze door 
de shuttle niet als obstakel worden geregistreerd met 
een aanrijding als gevolg.27 

* *** 

De steward wordt geacht 
zich staand in de rijrichting 
naast het informatiedisplay 
op te stellen, waarbij hij/zij 
zich vasthoudt aan de 
verticale stang onder het 
informatiedisplay. 

Bij een noodstop bestaat het 
risico dat de steward om de 
stang heen slingert en hierbij 
tegen een passagier botst. 

** * 

Observaties bij de praktijk-
proef van Drimmelen laten 
zien dat stewards geregeld 
met hun rug tegen het 
zijraam leunen. Hoewel dit 
potentieel een betere 
ondersteuning biedt bij een 
noodstop, zal de steward 
continu het hoofd naar links 
moeten draaien om de 
verkeerssituatie voor het 
voertuig te monitoren en zal 
de steward geen zicht 
hebben op de verkeers-
situatie links van en links 
voor het voertuig. Het risico 
bestaat hierdoor dat de 
steward niet (tijdig) zal 
reageren op kritieke situaties 
links van en links voor het 
voertuig. (RR1) 

** ** 

 
26. Wij kunnen niet garanderen dat de genoemde lijst met (potentiële) risico’s uitputtend is. 

27. Merk op dat automobilisten vanwege de positie van de motorkap ook niet in staat zijn om lage obstakels dicht voor 

het voertuig te detecteren. 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

Door een gebrek aan spiegels 
heeft de steward geen 
gelijktijdig zicht op verkeer 
voor en achter de shuttle. 
Wanneer de steward de 
shuttle laat remmen, bestaat 
het risico dat hij/zij op dat 
moment geen kennis heeft 
van achterliggend verkeer, 
dat vervolgens op de shuttle 
botst. (RR2) 

** ** 

Bij handmatige besturing 
heeft de steward twee 
handen nodig om de 
controller te bedienen, 
waardoor hij/zij zich niet 
of slecht kan vasthouden 
aan de stang onder het 
informatiedisplay. 

Bij een plotselinge snelheids-
verandering bestaat het 
risico dat de steward ten val 
komt of het eigen evenwicht 
moet corrigeren en 
zodoende te weinig aandacht 
heeft voor het veilig besturen 
van het voertuig. 

* * 

De controller kan uit de 
handen van de steward 
glippen als hij/zij ten val 
komt. Aangenomen wordt 
dat de shuttle de laatste 
instellingen (zoals snelheid 
en richting) vasthoudt bij het 
loslaten van de dodemans-
knop. Hierdoor bestaat het 
risico dat de shuttle in een 
ongewenste richting blijft 
rijden en daarbij een botsing 
veroorzaakt. 

* *** 

Oneigenlijk gebruik van het 
systeem 

Wordt het (voertuig)systeem 
gebruikt op een manier, plaats 
of tijd die niet past binnen het 
Operational Design Domain 
(ODD) (bijvoorbeeld: het 
systeem in de verkeerde 
omstandigheden (de)activeren)? 

Volgens het CBS is het gemiddelde opgegeven gewicht 
van een volwassene van 20 jaar of ouder 78,2 kg.28 De 
maximum toegestane massa (687 kg) wordt snel bereikt 
met 8 passagiers plus 1 steward (9 * 78,2 kg = 703,8 kg, 
exclusief kleding en bagage). Het risico bestaat hierdoor 
dat de shuttle niet de vereiste remvertraging bij een 
noodstop kan effectueren. Bij het afdalen van de brug 
over de N270 (hellingshoek: 2,5%) is dit risico vergroot. 
(RR3) 

** ** 

Hoewel de steward maximaal 8 passagiers mag 
vervoeren, bestaat er bijvoorbeeld bij harde regen het 
risico dat de steward door sociale druk toch 9 of meer 
passagiers meeneemt. Het voertuig zal bij een kritieke 
situatie door overbelasting mogelijk niet de vereiste 
remvertraging op kunnen brengen om een botsing te 
voorkomen. 

* ** 

 
28. CBS (2020). Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981. 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81565NED/table?ts=1598539023619. Laatst geraadpleegd op 1 

september 2020. 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

De batterijcapaciteit zal relatief snel worden uitgeput op 
koude dagen (door gebruik van de verwarming) en op 
hete dagen (door gebruik van de airco). Wanneer de 
batterijcapaciteit beneden de 20% komt, dient het 
voertuig naar een oplaadpunt te worden gebracht. Als 
de steward de passagiers dan eerst nog naar de eerst-
volgende halte brengt, bestaat het risico dat de batterij 
voortijdig op is en de shuttle op een gevaarlijke locatie 
tot stilstand komt. 

* * 

De shuttle kan niet omgaan met verkeer dat harder rijdt 
dan 50 km/uur. Met name op de Schootense Dreef 
bestaat het risico dat medeweggebruikers, ondanks een 
verbod, harder dan 50 km/uur zullen rijden. Wanneer 
de shuttle vanuit de Vlamovenweg links afslaat naar de 
Schootense Dreef, zal de shuttle niet of niet adequaat 
reageren op snel verkeer van links. (RR4) 

*** ** 

Mode confusion 

Zijn er maatregelen genomen 
om te voorkomen dat er bij de 
bestuurder gedurende de proef 
onduidelijkheid ontstaat over 
het huidige niveau van 
automatisering?  

De shuttle rijdt automatisch, tenzij er gebruik wordt 
gemaakt van de controller. n.v.t. n.v.t. 

Transition of control 

Wordt er tijdig een 
waarschuwing gegeven indien 
rijtaken (op afstand) 
overgenomen moeten worden?  

Er hoeft geen rijtaak overgenomen te worden. n.v.t. n.v.t. 

Automation surprise 

Kan de 
bestuurder/toezichthouder 
verrast worden door wat het 
voertuig(systeem) doet? 

De shuttle zal tijdens de praktijkproef niet veranderen in 
de mate van automatisering. n.v.t. n.v.t. 

Anticiperen 

Kan het voertuig(systeem) 
anticiperen op onverwacht 
gedrag van andere 
weggebruikers? 

Zolang medeweggebruikers zich schuin voor de shuttle 
bevinden (d.w.z., meer dan 3 meter voor de shuttle en 
meer dan 0,50 meter naast de shuttle; zoals overstekend 
verkeer, of tegenliggers in een bocht), dan zal de shuttle 
niet afremmen en ook geen noodstop uitvoeren. 
Wanneer een medeweggebruiker vanuit deze locatie op 
een botsingskoers ligt, dan bestaat de mogelijkheid dat 
de shuttle pas begint met afremmen wanneer de mede-
weggebruiker zich eenmaal binnen de ‘noodstopzone’ 
bevindt (d.w.z., het gebied tot 3 meter voor het voertuig 
en tot 0,50 meter naast het voertuig). De shuttle heeft 
bij een maximale snelheid van 18 km/uur een remafstand 
van naar schatting 3 meter. Afhankelijk van de snelheid, 
richting en remafstand van de medeweggebruiker 
bestaat daarmee het risico op een frontale botsing, een 
flankbotsing, of een schampbotsing. (RR5) 

** *** 

Verkeersregels Volgt het voertuig(systeem) de 
verkeersregels en -tekens? 

De shuttle volgt geen verkeersregels. Wanneer een 
medeweggebruiker met richtingaanwijzers de intentie 
aangeeft een parkeervak te willen verlaten, dan zal de 
shuttle pas automatisch reageren wanneer het andere 
voertuig het parkeervak daadwerkelijk begint te 
verlaten. Het risico bestaat dat de steward niet tijdig 
een zachte stop initieert, waardoor de shuttle een 
noodstop uitvoert, de steward en passagiers (wanneer 
ze geen gordel dragen) hard door elkaar geschud 
worden en achterliggend verkeer op de shuttle botst. 

* ** 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

2. Bestuurder/toezichthouder 

Ervaring/Opleiding 

Heeft de bestuurder of 
toezichthouder voldoende 
relevante rij- en/of 
monitoringervaring?  

De toegestuurde documentatie geeft niet aan of de 
stewards uit het SAGA-consortium de NAVYA-training 
succesvol hebben afgerond, noch of zij bekend zijn met 
bijzonderheden rondom de route in Helmond. Als 
projectleiders vanuit het SAGA-consortium als steward 
gaan rijden, bestaat het risico dat zij te weinig bekend 
zijn met gangbaar gedrag van het Nederlandse weg-
verkeer en met name het Nederlandse fietsgedrag. 
(RR6) 

** ** 

Heeft de 
bestuurder/toezichthouder een 
opleiding gevolgd waarin 
tenminste behandeld is  
(1) in welke omgevingen/onder 
welke omstandigheden het 
voertuig(systeem) veilig kan 
functioneren,  
(2) welke beperkingen het 
voertuig(systeem) heeft en  
(3) wat er moet gebeuren na 
een incident (bijvoorbeeld zorg 
voor veiligheid van inzittenden 
en omstanders gedurende de 
afwikkeling van het incident)? 

De stewards hebben een cursus gevolgd deze 
elementen aan bod komen. Alleen kandidaten die 
slagen mogen aan de slag als steward. 

n.v.t. n.v.t. 

Heeft de bestuurder of 
toezichthouder praktische 
ervaring met het voertuig- en/of 
monitoringsysteem (inclusief 
het gebruik van noodmiddelen 
zoals een noodknop)? 

De stewards van de praktijkproef bij Drimmelen hebben 
door hun ervaring mogelijk te veel zelfvertrouwen in de 
omgang met de shuttle, waardoor ze in een nieuwe 
omgeving te veel risico nemen. 

* ** 

(Rij)geschiktheid 

Is de bestuurder/toezichthouder 
geschikt voor het uitvoeren van 
de vereiste taak of taken 
(bijvoorbeeld: reactietijd, 
risicoschatting, taalbeheersing)? 

De lichaamslengte van de stewards is niet bekend. Hoe 
kleiner de steward, hoe groter de dode hoek voor het 
voertuig. Wanneer er lange passagiers met hun rug in 
de rijrichting zitten, bestaat het risico dat zij het zicht 
van de steward op de weg dusdanig blokkeren dat de 
steward niet kan anticiperen op een noodstop van het 
voertuig en deze daardoor binnen het voertuig op 
passagiers valt. 

* ** 

Situation 
Awareness 

(Mentale) 
Onderbelasting 

Is de taak (te) weinig belastend 
waardoor de kans op afleiding 
en concentratieverlies bestaat? 

Naar verwachting zal de monitoringstaak niet te weinig 
belastend zijn. n.v.t. n.v.t. 

(Mentale) 
Overbelasting 

Is de taak (te) belastend 
waardoor de kans op het missen 
van relevante informatie of het 
niet uitvoeren van relevante 
handelingen bestaat 
(bijvoorbeeld: programmering, 
hosting, volgen dienstregeling, 
aansturen te veel voertuigen 
vanuit controlekamer)? 

Het risico bestaat dat de steward met passagiers praat 
en door deze afleiding niet tijdig ingrijpt bij een kritieke 
situatie. (RR7) 

** ** 

In de toegestuurde documentatie wordt gesproken van 
twee diensten van 3,5 uur, maar wordt niet beschreven 
wanneer stewards pauzeren. In combinatie met de naar 
verwachting hoge taakbelasting (omgang met groepen 
fietsers, vaste stoppunten, snelheidsverschillen bij het 
betreden van kruispunten, afleiding door passagiers) 
bestaat het risico dat stewards vermoeid raken en 
daardoor niet (tijdig) kunnen reageren op kritieke 
situaties. (RR8) 

** ** 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

Onvoorziene situaties 

Weet de 
bestuurder/toezichthouder wat 
te doen in geval van 
onvoorziene situaties 
(bijvoorbeeld: overstekende 
dieren/voetgangers/objecten, 
file op het traject, lekke band, 
ziekte of vermoeidheid 
bestuurder, overbezetting 
voertuig)? 

Uit de toegestuurde voertuigspecificaties valt niet op te 
maken hoe effectief de voertuigverwarming is voor het 
verhelpen van beslagen ruiten. In de toegestuurde 
documentatie over stewardtraining wordt geen 
aandacht besteed aan condensvorming. Als er bij 
vochtige weersomstandigheden met beslagen ruiten 
gereden wordt, bestaat het risico dat de steward door 
het verminderde zicht niet (tijdig) zal reageren op een 
kritieke situatie. Dit risico is vergroot wanneer de 
batterijcapaciteit beneden 12% komt, omdat de steward 
dan geïnstrueerd is om de verwarming uit te schakelen. 

* ** 

3. Interactie van andere weggebruikers met het voertuig 

Voorspelbaarheid 

Maakt het voertuig bewegingen 
die afwijken van de 
verwachtingen van andere 
weggebruikers? 

Op een aantal locaties stopt de shuttle automatisch, 
waarbij de steward een ‘go’ moet geven om de route te 
vervolgen. Het stoppen gebeurt ook wanneer er geen 
verkeer voor de shuttle te bekennen is. Bovendien is in 
de remvertraging geen rekening gehouden met eventueel 
achterliggend verkeer. Aangezien achterliggend verkeer 
niet kan anticiperen op dergelijke remacties, bestaat het 
risico dat zij niet tijdig remmen en achterop de shuttle 
botsen. (RR9) 

** ** 

Op diverse kruispunten zal de voorrangssituatie worden 
gewijzigd. Uit de toegestuurde documentatie valt niet 
op te maken hoe ver voor aanvang van de praktijkproef 
dit zal worden uitgevoerd. Het risico bestaat dat verkeer 
dat gewend is op een locatie voorrang te hebben, niet 
meteen het verkeersgedrag aanpast na wijziging van de 
voorrangssituatie. 

* ** 

Gedragsadaptatie 

Wat is de kans dat andere 
weggebruikers op onwenselijke 
wijze gedrag van automatische 
voertuigen overnemen 
(bijvoorbeeld: te korte volgtijd 
in navolging van platooning 
trucks)? 

Naar verwachting zullen andere weggebruikers geen 
gedrag van de shuttle overnemen. n.v.t. n.v.t. 

Uittesten voertuig 

Is er voldoende rekening 
gehouden met de mogelijkheid 
dat andere weggebruikers het 
voertuig uittesten (bijvoorbeeld: 
overige weggebruikers testen of 
het voertuig inderdaad 
automatisch remt)? 

Bij het in- en uitgaan van de school zullen zich vanaf het 
Carolus Borromeus College relatief veel fietsers en 
voetgangers de weg op begeven. Het risico bestaat dat 
scholieren het gedrag van de shuttle gaan uitproberen, 
waardoor zijzelf of andere verkeersdeelnemers (achter) 
op de shuttle kunnen botsen. (RR10) 

** ** 

De shuttle rijdt door een gebied waar zich een groep 
mensen bevindt met een bovengemiddeld grote interesse 
in voertuigtechniek. Het risico bestaat dat deze mensen 
het gedrag van de shuttle gaan uitproberen, waardoor 
zijzelf of andere verkeersdeelnemers (achter) op de 
shuttle kunnen botsen. 

* ** 

Herkenbaar-
heid 

Afleiding en waar-
neembaarheid 

Zijn de kenmerken van het 
voertuig zo opvallend dat overige 
wegverkeer hierdoor kan worden 
afgeleid, dan wel zo onopvallend 
dat andere verkeersdeelnemers 
er overheen kijken of het 
voertuig niet horen? 

De shuttle is slecht hoorbaar als deze je nadert. Er zijn 
geen instructies voor stewards over de omgang met 
ouderen, blinden en slechtzienden rondom het voertuig. 
Het risico bestaat dat deze plotseling de straat oversteken 
op het moment dat de shuttle voorbijrijdt. 

* *** 
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Informatie 

Zijn andere weggebruikers 
geïnformeerd over de 
aanwezigheid van het 
(gedeeltelijk) zelfrijdende 
voertuig? 

De aangebrachte bebording met “U nadert een route 
met zelfrijdende shuttlebussen” of “U bevindt zich op 
een route met zelfrijdende shuttlebussen” biedt mede-
weggebruikers geen informatie over het (afwijkende) 
gedrag van de shuttles. Dergelijke informatie ontbreekt 
tevens in de lijst van voorgenomen onderwerpen voor 
het communicatieplan voor reizigers en omwonenden. 
Het risico bestaat dat medeweggebruikers te dicht 
achter de shuttle gaan rijden en op de shuttle botsen 
wanneer deze plotseling remt. (RR11) 

** ** 

4. Locatie en tijden praktijkproef 

Plaats op de weg 

Is de voorgestelde plaats op de 
weg de meest veilige als het 
voertuig mengt met ander 
verkeer (voorbeeld: rijbaan, 
fietspad, afgesloten rijbaan)? 

Wanneer (groepen) fietsers de shuttle linksom of 
rechtsom inhalen bestaat het risico dat de shuttle een 
noodstop uitvoert, waardoor deze fietsers zelf, of 
andere weggebruikers, op de shuttle botsen. (RR12) 

** ** 

Route/ 
netwerk Omgeving 

Leidt de route-/netwerkkeuze 
tot verhoogd risico gelet op de 
omgeving (op- en afritten, 
weefvakken, drukte, winkels, 
scholen, speeltuinen, etc.) en 
het gebruik van de infrastructuur 
door andere verkeersdeelnemers 
en door het voertuig zelf? 

Op de Schootense Dreef zal de lage snelheid van de 
shuttle in combinatie met het gebrek aan inhaal-
mogelijkheden leiden tot filevorming achter de shuttle. 
Gemotoriseerd verkeer dat vanuit de andere rijrichting 
linksaf de Vlamovenweg wil inslaan en fietsers die de 
Schootense Dreef willen oversteken moeten hierdoor 
relatief lang wachten. Het risico bestaat dat deze 
weggebruikers een te kleine afstand tussen voertuigen 
in de wachtrij accepteren om over te steken. 

* ** 

Het passeren van tegemoetkomende brede voertuigen 
op een laterale afstand kleiner dan 50 cm vergt een 
ingreep van de steward (een ‘zachte stop’) om te 
voorkomen dat de nabijheid van het brede voertuig een 
noodstop van de shuttle veroorzaakt. Bij onoverzichtelijke 
bochten (bijvoorbeeld als gevolg van de begroeiing aan 
de rand van de Vlamovenweg) bestaat het risico dat de 
steward het brede verkeer niet tijdig kan waarnemen, 
waardoor er alsnog een noodstop plaatsvindt en 
achterliggend verkeer op de shuttle botst. (RR13) 

** ** 

Bij de T-splitsing tussen de Markebaak en de Berenbroek, 
bij de rotonde van de Veedrift naar de Schootense Dreef 
en bij de T-splitsing van de Vlamovenweg met de 
Schootense Dreef zal het voertuig niet automatisch 
stoppen. Het risico bestaat dat de shuttle deze kruis-
punten tegelijk met verkeer uit een andere richting op 
rijdt. Ondanks een noodstop van de shuttle kan deze bij 
een remafstand van 3 meter op de rijstrook van het 
kruisende verkeer terechtkomen, met een zijdelingse 
botsing als gevolg. (RR14) 

** *** 

Door de struiken rondom het Carolus Borromeus College 
kan de steward niet goed anticiperen op tegemoet-
komende voetgangers, fietsers en auto’s (die andersom 
ook verminderd zicht hebben op de shuttle). Hoewel de 
shuttle rondom de school met een lagere snelheid zal 
rijden, kan de shuttle zelfstandig geen uitwijkende 
manoeuvres maken, omdat hiermee afgeweken zou 
worden van het vooraf geprogrammeerde pad. De shuttle 
kan in bovenstaande situatie dus enkel remmen. Wan-
neer de plotselinge aanwezigheid van verkeer afkomstig 
van de school tot een noodstop leidt, bestaat het risico 
dat achterliggend verkeer op de shuttle botst. (RR15) 

** ** 
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Door een verlaging van de bussluis is het opeens 
mogelijk voor auto’s om de (fiets)brug over de N270 te 
nemen. Door dit illegale sluipverkeer ontstaat er een 
risico op ongevallen met fietsers op de Berenbroek. 

* ** 

Overstekend fietsverkeer 
vanaf de Schootense Dreef 
zal op de Vlamovenweg 
plotseling samenkomen 
met gemotoriseerd 
verkeer op de Vlamoven-
weg, waaronder de 
shuttle. Er is niet duidelijk 
aangegeven wie bij wie 
invoegt en welke partij er 
dan dus voorrang heeft. 

Het risico bestaat dat de 
fietser ten val komt 
wanneer hij/zij hard moet 
remmen om te voorkomen 
dat hem/haar de pas wordt 
afgesneden. 

* ** 

Als de fietser vaart inhoudt 
om de shuttle voor te laten 
gaan, bestaat het risico dat 
de fietser binnen 0,50 m 
naast de shuttle komt, die 
vervolgens een (onnodige) 
noodstop maakt, waardoor 
de fietser alsnog op de 
shuttle botst. 

* ** 

De shuttle voert normaliter een noodstop uit indien er 
zich zijwaarts een object binnen 0,50 meter bevindt. De 
shuttle heeft daarom een rijstrookbreedte van 3,11 
meter (2x 0,50 meter plus een eigen breedte van 2,11 
meter) nodig om zonder opstoppingen te rijden. Op het 
grootste deel van de route bedraagt de rijbaanbreedte 
minder dan 6,22 meter, wat neerkomt op een rijstrook-
breedte kleiner dan 3,11 meter. Indien de zijwaartse 
‘noodstopzone’ kleiner wordt ingesteld dan 0,50 meter, 
bestaat het risico dat er te laat een noodstop wordt 
ingezet wanneer medeweggebruikers zich naast het 
voertuig begeven. (RR16) 

** ** 

Snelheidslimiet 

Is de snelheid van het voertuig 
passend gezien de geldende 
snelheidslimiet(en), dan wel de 
snelheden die er daadwerkelijk 
gereden worden (bijvoorbeeld: 
niet te langzaam of te snel voor 
de omstandigheden)? 

Op de Schootense Dreef geldt normaliter een 
snelheidslimiet van 50 km/uur, waarbij in de ontvangen 
documentatie al is aangegeven dat men daar vaak harder 
rijdt. Als weggebruikers dit ook doen bij de voorgestelde 
’werk in uitvoering’-situatie, bestaat het risico dat zij 
achterop de veel langzamer rijdende shuttle botsen. 

* ** 

De shuttle kan niet automatisch om obstakels heen 
rijden. De steward zal daarom met handmatige besturing 
om bijvoorbeeld geparkeerde voertuigen heen moeten 
manoeuvreren. Wanneer de shuttle zich op de andere 
weghelft begeeft en er verkeer uit tegenovergestelde 
richting komt, bestaat er, mede door de vertraging 
tussen acties met de controller en de respons van de 
shuttle, het risico op een frontale aanrijding. Dat 
tegemoetkomend verkeer was op het grootste deel van 
de afgelegde route voorheen gewend om 50 km/uur te 
rijden. 

* *** 

Door het grote snelheidsverschil tussen de shuttle en 
gemotoriseerde medeweggebruikers (die tot voor kort 
op het grootste deel van de route 50 km/uur mochten 
rijden) bestaat het risico dat medeweggebruikers uit 
frustratie gevaarlijke inhaalmanoeuvres uitvoeren om 
voorbij de shuttle te komen. (RR17) 

*** ** 
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Wanneer men doorkrijgt dat de shuttle langzaam rijdt, 
bestaat het risico dat vooral gemotoriseerde mede-
weggebruikers gevaarlijke manoeuvres uit zullen voeren 
om te voorkomen dat zij achter de shuttle belanden 
(bijvoorbeeld vanaf de bypass van de rotonde op de 
Schootense Dreef en de Veedrift), waarbij er onvoldoen-
de aandacht uitgaat naar overige verkeersdeelnemers. 
(RR18) 

** ** 

Externe omstandigheden (weer en 
verkeer) 

Zijn de omstandigheden 
waaronder wel/niet gereden 
wordt duidelijk gedefinieerd?  

Bij regen heeft de steward door een klein ruitenwisser-
oppervlak verminderd zicht op de verkeerssituatie 
schuin links en schuin rechts voor de shuttle. Wanneer 
er ’s winters in het donker gereden wordt dan bestaat 
het risico dat de steward niet tijdig kan anticiperen op 
de aanwezigheid van (onverlichte) weggebruikers. 
(RR19) 

** *** 

5. Overig 

Verandering in externe 
omstandigheden 

Is duidelijk vastgelegd wanneer 
en door wie besloten wordt om 
de proef (tijdelijk) te staken bij 
veranderingen in externe 
omstandigheden (weer en 
verkeer)?  

Ja, de steward kan de proef staken wanneer de 
weersomstandigheden hierom vragen. n.v.t. n.v.t. 

Prestatiedruk 

Is duidelijk beschreven hoe 
prestatiedruk en de daaruit 
voortvloeiende risico’s 
voorkomen kunnen worden? 
(bijvoorbeeld: is vastgelegd hoe 
en door wie er op wordt 
toegezien dat de formeel 
vastgelegde protocollen in de 
praktijk worden nageleefd? 
Denk aan het overslaan van 
pauzes om extra data te 
verzamelen of het nalatig 
omgaan met veiligheids-
protocollen om de proef te laten 
slagen.) 

Vanuit de SAGA-controlekamer op de Automotive 
Campus wordt toegezien op de staat van het voertuig, 
het aantal passagiers, de verkeerssituatie en de 
gesteldheid van de steward. 

n.v.t. n.v.t. 

Incidenten 

Is duidelijk vastgelegd wat de 
verschillende betrokkenen 
(projectleiding, RDW, 
wegbeheerder, SWOV, etc.) 
moeten doen in geval van 
incidenten? 

Er is geen duidelijkheid over welk protocol prevaleert: 
het NAVYA- of het SAGA-protocol. Volgens het NAVYA-
protocol dient de steward bij incidenten contact op te 
nemen met de projectleiding, die vervolgens de afweging 
maakt om 112 te bellen. Het risico bestaat dat 112 te laat 
door de projectleiding wordt gebeld en dat de communi-
catie over het incident gebrekkig is omdat de benodigde 
informatie niet uit eerste hand (de steward) komt. 

* ** 
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4.1 Risicoanalyse 
In dit veiligheidsadvies duiden wij de belangrijkste risico’s waarvoor de aanvrager mitigerende 
maatregelen dient te treffen. De potentiële risico’s met minstens 2 x 2 sterren in de risicomatrix 
zijn aangemerkt als relevant risico (RR) en worden hieronder uitgebreider besproken. 

4.1.1 Zichtvelden van de steward (RR 1, 2, 13, 15 en 19) 
De steward kan verminderd zicht hebben op de verkeerssituatie door de manier waarop hij/zij 
zich in het voertuig opstelt, door het gebrek aan spiegels, door weersomstandigheden en door 
onoverzichtelijke trajecten op de route. 
 
Observaties bij de praktijkproef van Drimmelen laten zien dat stewards geregeld met hun rug 
tegen het zijraam leunen. Hoewel dit potentieel een betere ondersteuning biedt bij een 
noodstop, zal de steward continu het hoofd naar links moeten draaien om de verkeerssituatie 
voor het voertuig te monitoren en zal de steward geen zicht hebben op de verkeerssituatie links 
van en links voor het voertuig. Het risico bestaat hierdoor dat de steward niet (tijdig) zal reageren 
op kritieke situaties links van en links voor het voertuig. Ook als de steward zich correct in het 
voertuig opstelt dan zal hij/zij door een gebrek aan spiegels geen gelijktijdig zicht hebben op 
verkeer voor en achter de shuttle. Wanneer de steward de shuttle laat remmen, bestaat het 
risico dat hij/zij op dat moment geen kennis heeft van achterliggend verkeer, dat vervolgens op 
de shuttle of elkaar botst. 
 
Het passeren van tegemoetkomende brede voertuigen op een laterale afstand kleiner dan 50 cm 
vergt volgens de toegestuurde documentatie een ingreep van de steward (een ‘zachte stop’) om 
te voorkomen dat de nabijheid van het brede voertuig een noodstop van de shuttle veroorzaakt. 
Bij onoverzichtelijke bochten (bijvoorbeeld als gevolg van de begroeiing aan de rand van de 
Vlamovenweg) zal de steward het brede verkeer mogelijk niet tijdig waarnemen. Evenzo kan de 
steward tegemoetkomende voetgangers, fietsers en auto’s bij het Carolus Borromeus College 
mogelijk pas laat opmerken vanwege de zicht belemmerende struiken. In beide gevallen kan een 
te late reactie van de steward een noodstop van de shuttle teweegbrengen, met het risico dat 
achterliggend verkeer op de shuttle en/of elkaar botst. 
 
Uit zichtveldonderzoek van de RDW op de testbaan bij Lelystad blijkt dat de steward bij regen 
door een klein ruitenwisseroppervlak verminderd zicht heeft op de verkeerssituatie schuin links 
en schuin rechts voor de shuttle. Wanneer er ’s winters in het donker gereden wordt, bestaat het 
risico dat de steward niet tijdig kan anticiperen op de aanwezigheid van (onverlichte) 
weggebruikers. 

4.1.2 Taakbelasting van de steward (RR 7 en 8) 
Het risico bestaat dat de steward met passagiers praat en door deze afleiding niet tijdig ingrijpt 
bij een kritieke situatie. Een deel van de passagiers zal vanwege hun achtergrond (de Automotive 

4 Het SWOV-advies over de praktijkproef 
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Campus) een bovengemiddelde interesse in het zelfrijdende voertuig hebben, waardoor de kans 
op vragen aan de steward toeneemt. Uit de toegestuurde documentatie kan niet worden 
opgemaakt welke instructies de steward voorafgaand aan de rit meegeeft aan zojuist ingestapte 
passagiers, noch of er in het voertuig of bij de haltes instructies voor passagiers aanwezig zijn. 
Daardoor weten passagiers mogelijk niet dat het niet toegestaan is om met de steward te praten 
wanneer de shuttle rijdt.  
 
De stewards zouden door expliciete instructies moeten weten dat het niet is toegestaan om te 
praten tijdens het rijden. Undercover-observaties van de RDW bij de praktijkproef bij Drimmelen 
lieten echter zien dat dit toch regelmatig gebeurde. Stewards opgeleid voor de praktijkproef van 
Drimmelen zullen worden ingezet bij de huidige praktijkproef in Helmond. Het risico bestaat dat 
deze stewards ook in Helmond met passagiers zullen praten tijdens het rijden, zeker wanneer er 
zonder collega gereden wordt die eventuele gesprekken met de passagiers kan opvangen. 
 
De hierboven beschreven afleiding kan in de praktijk samengaan met onder meer het anticiperen 
op interacties met groepen fietsers, vaste stoppunten en snelheidsverschillen bij het betreden 
van kruispunten. In de toegestuurde documentatie wordt gesproken van twee diensten van 3,5 
uur, maar er wordt niet beschreven wanneer stewards tijdens deze diensten pauzeren. Als de 
stewards niet tijdig pauzeren, zal de naar verwachting hoge taakbelasting leiden tot 
vermoeidheid, als gevolg waarvan de steward niet (tijdig) kan reageren op kritieke situaties.  
 

4.1.3 Voertuigspecificaties (RR 3, 4, 5, 14 en 16) 
Vanuit het ontwerp van de shuttle bestaan er risico’s met betrekking tot de detectiezones van de 
shuttle en met betrekking tot het remvermogen bij een te zware belading. 
 
De shuttle kan volgens NAVYA niet omgaan met verkeer dat harder rijdt dan 50 km/uur. Met 
name op de Schootense Dreef bestaat het risico dat medeweggebruikers, ondanks een verbod, 
harder dan 50 km/uur zullen rijden (wat momenteel volgens FMN al gebeurt). Voor verkeer uit 
westelijke richting op de Schootense Dreef is geen drempel geplaatst ter hoogte van de T-
splitsing met de Vlamovenweg (ten oosten van de T-splitsing is dit wel het geval). Door het 
ontbreken van een fysieke snelheidsremmer, de aanwezigheid van haaientanden voor verkeer 
van rechts, uit de Vlamovenweg, en het toestaan van een hogere snelheid vlak na de T-splitsing 
(namelijk 50 km/uur) mag verwacht worden dat de T-splitsing vanuit de westelijke richting met 
een hogere snelheid dan 30 km/uur aangereden wordt. Verder is het aannemelijk dat 
medeweggebruikers die vaker op deze route rijden doorkrijgen dat er geen wegwerkzaamheden 
worden uitgevoerd in de ‘werk in uitvoering’-situatie (zie Paragraaf 2.2.4), wat afbreuk kan doen 
aan de bereidheid om de verlaagde snelheidslimiet op te volgen. Wanneer de shuttle vanuit de 
Vlamovenweg links afslaat naar de Schootense Dreef, zal de shuttle niet of niet adequaat 
reageren op snel verkeer van links (zie Afbeelding 4.1). 
 
Zelfs wanneer verkeer van links langzamer dan 50 km/uur rijdt, waar de shuttle volgens NAVYA 
wél mee om kan gaan, dan zal de shuttle in sommige gevallen niet reageren. Conform de 
detectiezones weergegeven in Afbeelding 2.1 en Afbeelding 4.1 zal de shuttle immers pas 
afremmen of stoppen wanneer een medeweggebruiker naast of vóór de shuttle is gedetecteerd. 
De shuttle heeft bij een maximale snelheid van 18 km/uur een remafstand van naar schatting 3 
meter. Afhankelijk van de snelheid, richting en remafstand van de medeweggebruiker bestaat 
daarmee het risico op een frontale botsing, flankbotsing, of een schampbotsing. 
 
Voorafgaand aan het oprijden van de T-splitsing van de Vlamovenweg naar de Schootense Dreef 
zal de shuttle niet automatisch stoppen. Dit is evenmin het geval bij de T-splitsing tussen de 
Markebaak en de Berenbroek en bij de rotonde van de Veedrift naar de Schootense Dreef, waar 
ook het risico bestaat dat de shuttle deze kruispunten tegelijk met verkeer uit een andere 
richting op rijdt. De steward blijft daarmee als laatste mitigerende maatregel over. Hiervoor dient 
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de steward alert te zijn, maar uit undercover-observaties van de RDW blijkt dat stewards 
regelmatig afgeleid worden door passagiers (zie Paragraaf 4.1.2) en dat stewards door een 
verkeerde opstelling geen goed zicht hebben op verkeer van links (zie Paragraaf 4.1.1). 
 
 
 

Afbeelding 4.1. Situatieschets 

van de T-splitsing tussen de 

Schootense Dreef en de 

Vlamovenweg, waarbij het pad 

van de shuttle (rode pijl)29 

wordt gekruist door het pad 

van een medeweggebruiker 

(grijze pijl). De detectiezones 

van de shuttle zijn 

overgenomen uit Afbeelding 

2.1 (blauw = noodstop, geel = 

afremmen, rood = geen 

reactie). De bebording en de 

drempel betreffen maatregelen 

die door de gemeente Helmond 

worden geïnstalleerd voor 

aanvang van de praktijkproef. 

Deze afbeelding is gemaakt op 

basis van document 

‘Wijzigingsblad Design 

Sketches Fabulos-project 

autonome shuttlebussen’. 

  

 

 
 
De shuttle voert normaliter een noodstop uit indien er zich een object binnen 0,50 meter aan de 
zijkanten bevindt. De shuttle heeft daarom een rijstrookbreedte van 3,11 meter (2 x 0,50 meter 
plus een eigen breedte van 2,11 meter) nodig om zonder opstoppingen te rijden. Op het grootste 
deel van de route bedraagt de rijbaanbreedte minder dan 6,22 meter, wat neerkomt op een 
rijstrookbreedte kleiner dan 3,11 meter. Indien de zijwaartse ‘noodstopzone’ kleiner wordt 
ingesteld dan 0,50 meter, bestaat het risico dat er te laat een noodstop wordt ingezet wanneer 
medeweggebruikers zich naast het voertuig begeven. 
 
Naast bovenstaande risico’s brengt het ontwerp van de shuttle ook een risico met zich mee dat 
gerelateerd is aan het totale gewicht van de steward, de passagiers en eventuele bagage. Volgens 
het CBS is het gemiddelde opgegeven gewicht van een volwassene van 20 jaar of ouder 78,2 kg. 
De maximum toegestane massa (687 kg) wordt snel bereikt met 8 passagiers plus 1 steward (9 * 
78,2 kg = 703,8 kg, exclusief kleding en bagage). Het risico bestaat hierdoor dat de shuttle niet de 
vereiste remvertraging bij een noodstop kan effectueren. Bij het afdalen van de brug over de 
N270 (hellingshoek: 2,5%) is dit risico vergroot. Wel dient opgemerkt te worden dat de 
praktijkproef mogelijk plaatsvindt wanneer er nog altijd landelijke richtlijnen gelden vanwege de 
COVID-19-pandemie. Indien er vanwege deze richtlijnen met minder passagiers gereden gaat 
worden, dan geldt voornoemd risico met betrekking tot overbelasting niet langer als relevant 
risico. 

 
29. Het ingetekende pad van de shuttle is bedoeld ter illustratie en komt mogelijk niet overeen met het daadwerkelijke 

pad, omdat deze niet was aangeleverd ten tijde van het opstellen van dit adviesrapport. 
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4.1.4 Gedrag van medeweggebruikers (RR 6, 10, 17 en 18) 
De shuttle zal met een snelheid van maximaal 18 km/uur rijden. Gemotoriseerde 
medeweggebruikers zijn momenteel op een groot deel van deze route gewend aan een 
snelheidslimiet van 50 km/uur, waarbij FMN heeft aangegeven dat de werkelijke snelheid op 
bijvoorbeeld de Schootense Dreef veel hoger ligt. Hoewel de snelheidslimiet (tijdelijk) wordt 
verlaagd naar 30 km/uur, zal er een snelheidsverschil blijven bestaan van minimaal 12 km/uur, 
mits medeweggebruikers zich daadwerkelijk aan de snelheidslimiet houden. Door het 
snelheidsverschil tussen de shuttle en gemotoriseerde medeweggebruikers bestaat het risico dat 
medeweggebruikers met gevaarlijke manoeuvres proberen te voorkomen om achter de shuttle 
te belanden (bijvoorbeeld vanaf de bypass van de rotonde op de Schootense Dreef en de 
Veedrift). Bevinden zij zich eenmaal achter de shuttle, dan bestaat het risico dat zij met 
gevaarlijke manoeuvres proberen om voorbij de shuttle te komen (behalve op de Schootense 
Dreef, waar een barrière de rijrichtingen scheidt). In beide gevallen kan het uitvoeren van die 
manoeuvres ten koste gaan van de aandacht voor overige verkeersdeelnemers. 
 
De stewards van het SAGA-consortium zijn afkomstig uit Noorwegen. Uit de toegestuurde 
documentatie kan niet worden opgemaakt of deze stewards de NAVYA-training succesvol hebben 
afgerond, noch of zij op de hoogte zijn of worden gebracht van bijzonderheden rondom de route 
in Helmond. Als deze personen als steward in Helmond gaan rijden, bestaat het risico dat zij te 
weinig bekend zijn met gangbaar gedrag van het Nederlandse wegverkeer en vooral met het 
Nederlandse fietsgedrag. Een voorbeeld daarvan betreft het gedrag van groepen fietsende en 
lopende scholieren, die zich bij het in- en uitgaan van de school vanaf het Carolus Borromeus 
College op de weg begeven. Naast een risico gekoppeld aan afwijkend gedrag ten opzichte van de 
Noorse verkeerssituatie, geldt er ook een risico met betrekking tot uitprobeergedrag. De 
scholieren zullen naar verwachting snel doorkrijgen dat de shuttle een noodstop uitvoert zodra 
ze bij de shuttle in de buurt komen. Het risico bestaat dat scholieren het gedrag van de shuttle 
gaan uitproberen, waardoor zijzelf of andere verkeersdeelnemers (achter) op de shuttle kunnen 
botsen. 

4.1.5 Onvoorspelbaarheid van het voertuig voor medeweggebruikers (RR 9, 11 en 12) 
In het verkeer is men gebaat bij voorspelbaar gedrag van medeweggebruikers. Op een aantal 
locaties stopt de shuttle automatisch, waarbij de steward een ‘go’ moet geven om de route te 
vervolgen. Achterliggend verkeer zal niet kunnen anticiperen op deze stop van de shuttle, zeker 
wanneer er geen verkeersdeelnemers voor de shuttle te bekennen zijn. Daarbij houdt de shuttle 
qua remvertraging bij het stoppen geen rekening met de aanwezigheid van achterliggers, terwijl 
het bij regulier verkeer gebruikelijk is om eerder en minder abrupt te remmen wanneer er 
iemand achter je rijdt. Het risico bestaat daardoor dat achterliggend verkeer niet tijdig remt en 
achter op de shuttle botst. 
 
Het risico van een plotseling remmende shuttle geldt niet alleen voor de vaste stoplocaties, maar 
ook bij inhaalmanoeuvres. De shuttle zal door de lage rijsnelheid regelmatig worden ingehaald 
door fietsers. Dit zal met name spelen rondom het Carolus Borromeus College, waar de shuttle 
langzamer zal rijden (en de kans ingehaald te worden dus groter is) en er regelmatig groepen 
scholieren het gebouw zullen verlaten. Bij grote drukte is het aannemelijk dat fietsers in een 
groep achter de shuttle gaan hangen en de shuttle een voor een zullen inhalen (om een frontale 
botsing met tegemoetkomend verkeer te voorkomen). Als de inhalende fietser op een afstand 
kleiner dan 50 cm langs de shuttle rijdt, of binnen 3 meter voor de shuttle invoegt, dan zal de 
shuttle een noodstop uitvoeren, waardoor het risico bestaat dat de groep fietsers achterop de 
shuttle botst. Daarnaast is de laterale afstand tot trottoirbanden op de route niet in de 
documentatie aangegeven. Als fietsers zich tussen de shuttle en trottoirbanden begeven 
(bijvoorbeeld bij rechts inhalen), dan kan de shuttle plotseling een noodstop uitvoeren, zeker 
wanneer de shuttle is geprogrammeerd om bij een smaller wordende weg dichter op de 
trottoirband te gaan rijden. Het risico bestaat dat fietsers door de noodstop schrikken en een 
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stuurbeweging maken waardoor ze ten val komen, of tegen de zijkant van de shuttle botsen en 
ten val komen. Daarbij bestaat wederom het risico dat achterliggend verkeer op de shuttle botst 
omdat er niet goed kan worden geanticipeerd op de noodstop van de shuttle. 
 
Een groot deel van de als relevant aangemerkte risico’s ontstaat wanneer medeweggebruikers 
zich te dicht bij het voertuig ophouden (achterliggend verkeer) of het voertuig rakelings passeren 
(inhaalmanoeuvres). Dit gedrag valt hen moeilijk kwalijk te nemen, wanneer hun verwachting is 
dat het gedrag van de shuttle vergelijkbaar is met dat van ander (langzaam) wegverkeer. De 
aangebrachte bebording met “U nadert een route met zelfrijdende shuttlebussen” of “U bevindt 
zich op een route met zelfrijdende shuttlebussen” biedt medeweggebruikers immers geen 
informatie over het (afwijkende) gedrag van de shuttles. Dergelijke informatie ontbreekt tevens 
in de lijst van voorgenomen onderwerpen voor het communicatieplan voor reizigers en 
omwonenden. Met deze informatie worden medeweggebruikers niet geattendeerd op het feit 
dat men voor een veilige omgang met de shuttle afstand tot de shuttle dient te houden. 

4.2 Leerpunten 
Belangrijke leerpunten bij deze proef hebben betrekking op de interactie tussen de NAVYA-
shuttles en ander verkeer:  
 
 Welke verwachtingspatronen hebben medeweggebruikers over het gedrag van de shuttle op 

basis van de aan hen verstrekte informatie, zoals bebording en via internet? 
 Hoe reageert achterliggend en kruisend verkeer op het afwijkende gedrag van de shuttle op 

de rijbaan en bij kruispunten? 
 Op welke manier wordt de shuttle ingehaald en in welke mate leidt dit inhalen tot een 

noodstop van de shuttle? 
 Hoe kwetsbaar is de steward in geval van een plotselinge (nood)stop door de shuttle, gelet op 

de plek van de steward in het voertuig? 
 Hoe ervaart de steward de taakbelasting bij verschillende typen interacties tijdens een rit? 
 Hoe functioneert de shuttle in een omgeving met veel (overstekende) voetgangers langs de 

rijbaan en groepen (inhalende) fietsers op de rijbaan?  
 Welke incidenten komen voor en met welke frequentie? 
 Veranderen bovenstaande interacties tussen de NAVYA-shuttle en medeweggebruikers 

naarmate deze medeweggebruikers bekender worden met het voertuig? 

4.3 Conclusie en advies 
In dit rapport zijn 19 risico’s geconstateerd die met twee of meer sterren zijn gescoord op zowel 
‘kans’ als ‘gevolg’. Deze hebben betrekking op de zichtvelden van de steward, taakbelasting van 
de steward, voertuigspecificaties, gedrag van medeweggebruikers en onvoorspelbaarheid van 
het voertuig voor medeweggebruikers. Wij adviseren de RDW erop toe te zien dat de aanvrager 
concrete mitigerende maatregelen treft voor de in dit hoofdstuk beschreven risico’s en pas een 
ontheffing te verlenen wanneer de RDW heeft kunnen vaststellen dat de door de aanvrager 
getroffen maatregelen voldoende mitigerend zijn. Daarbij adviseren wij de RDW om vast te 
stellen in hoeverre de in Paragraaf 2.3 beschreven aannames correct zijn, met in het bijzonder de 
implementatie van de voorgenomen infrastructurele maatregelen. 
 
Een opmerkelijk aspect van het gedrag van de shuttles in deze praktijkproef is dat deze niet 
reageren op de aanwezigheid van obstakels die zich zowel meer dan 0,50 meter naast het 
voertuig als meer dan 3 meter voor het voertuig bevinden. SWOV is van mening dat de 
verkeersveiligheid niet kan worden geborgd in de voorgelegde praktijkproef, zolang een shuttle 
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op geen enkele manier reageert op medeweggebruikers die een shuttle schuin van voren 
naderen, dan wel medeweggebruikers die door een shuttle schuin van achter worden genaderd. 
 
Een onduidelijk aspect in de praktijkproef in Helmond is de manier waarop de shuttles reageren 
op verkeer met een snelheid hoger dan 50 km/uur. Volgens NAVYA kunnen de shuttles hier niet 
mee omgaan, maar onduidelijk is hoe de shuttles in de praktijk dan reageren. Zolang deze reactie 
onduidelijk is, adviseren wij de RDW om de praktijkproef enkel toe te staan op wegen waar het 
onwaarschijnlijk is dat een snelheid boven 50 km/uur bereikt kan worden. Dit advies geldt zowel 
voor een automatisch rijdend voertuig (vanwege voornoemde onduidelijkheid) als voor een 
handmatig bestuurd voertuig (vanwege de beschreven vertraging tussen een actie van de 
controller en de respons van het voertuig). 
 
De shuttles zullen over een ‘virtuele trambaan’ rijden, waarvan de voertuigen in autonome 
modus niet kunnen afwijken. Een bijzonder aspect van de ontheffingsaanvraag voor de 
praktijkproef in Helmond is dat allerlei voor veiligheid relevante details over deze virtuele baan 
pas na een mogelijke ontheffingsverlening worden uitgewerkt. Daarbij gaat het niet alleen om de 
virtuele baan waarover het voertuig gaat rijden en de exacte positie op de rijbaan, maar ook om 
de snelheden op de diverse routedelen en de reikwijdte van de sensoren daarbij. Wij adviseren 
de RDW erop toe te zien dat gekozen snelheden en reikwijdte van de sensoren veilige 
combinaties vormen. 
 
Verder is ervoor gekozen om de proef uit te voeren gedurende de donkerste periode van het 
jaar. Dit betekent dat met name kwetsbare verkeersdeelnemers (al dan niet door het ontbreken 
van eigen verlichting) op de deels onverlichte route slecht door de steward gezien kunnen 
worden. Wij adviseren de RDW om duidelijke afspraken te maken over de terugmelding van 
incidenten. Daarbij gaat het om incidenten tussen de shuttle(s) en ander verkeer, maar ook om 
mogelijke incidenten tussen andere verkeersdeelnemers onderling door onverwacht of risicovol 
handelen als reactie op afwijkend gedrag van de shuttles (zoals op kruispunten en rotondes). 
Daarbij adviseren wij de RDW de proef stil te leggen wanneer de shuttles met regelmaat een 
noodstop uitvoeren of wanneer zich ernstige incidenten tussen andere verkeersdeelnemers 
onderling voordoen. 
 
Tot slot willen we benadrukken dat de lijst met risico’s niet uitputtend is en dat niet alle risico’s 
geheel weggenomen kunnen worden. Het experimenteren met innovatieve vervoerswijzen op de 
openbare weg zal altijd gepaard gaan met een bepaalde mate van risico. 
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Bijlage A SWOV-formulier praktijkproef 
FABULOS shuttle 
 
 



 

 

   

BENODIGDE INFORMATIE VOOR DE BEOORDELING  
VAN PROEVEN MET ZELFRIJDENDE VOERTUIGEN 
Formulier versie 1 

 

PROJECT / PROEF 

Naam project Saga Helmond FABULOS Pilot 

Leg in één alinea uit wat het doel van de proef is en 
beantwoord daarbij de volgende vragen: 

− Gaat het om een demonstratie of experiment? 

− Welk scenario wordt gedemonstreerd/getest? 

As a FABULOS city partner, Helmond presents multiple excellent motivations 

for piloting the Saga concept, such as: 
  
The city eagerly embraces innovation and new mobility solutions. 
The background conditions in Helmond allow for excellent demonstration of 

AV operation in combination with pedestrian, bicycle, and motor vehicle traffic 
in a safe environment on protected and manageable paths/roads. 
The proposed route offers an excellent opportunity to demonstrate first/last 
mile solutions by integrating a major public transport node (Brandevoort 

Railway Station) with a major employer/attractor in the city (Automotive 
Campus) 

Voor welke functionaliteit(en) wordt er ontheffing 
aangevraagd? 

Automated driving along low speed roads and paths in the city of Helmond, 
following the infrastructure improvements reommended to improve safety. 

Locatie van de 

proef 
 

Welke plaats, provincie? Helmond, City 

Over welk type wegen rijdt het 
voertuig (snelweg, provinciale weg, 
enz.)? 

Local streets & paths 

Met welke snelheid rijdt het voertuig 
op deze wegen? 

Following road regulations with a maximum of 18kph 

Welk ander verkeer maakt gebruik 
van deze wegen (fietsers, 

voetgangers, auto’s, vrachtverkeer, 
enz.)? 

Cars, freight traffic, cyclists, pedestrians. 

Wat is de exacte route van het 
voertuig (straatnamen en route 
kaart)? 

                                                                     
 
 

 
 
 



 

 

Met welk type wegen kruist de route 
(snelweg, provinciale weg, enz.) en 
wat zijn hier de snelheidslimieten? 

Local and Provincial roads, max 50kph 

Welk ander verkeer maakt gebruik 
van deze kruisende wegen (fietsers, 
voetgangers, auto’s, vrachtverkeer, 

enz.)? 

Cyclists, pedestrians, cars, freight traffic, etc. 
 
 
 

 

 

Op welke dag of in welke periode vindt de proef plaats? Van 1 September Tot 31 October 

Onder welke omstandigheden wordt NIET gereden? (spits, 
dag/nacht, weekdagen/weekenden, regen, mist, etc) 

Rush hour, storng rain, strong winds, heavy fog, other heavy weather 

conditions. 

 

 
 

VOERTUIG 

Is het soort voertuig (vergelijkbaar met) een: 
☐ Bus 

 

☐ Vracht-

auto 

☐ Personen-

auto 

☒  ‘People 

mover’ 

☐  Anders, 

namelijk: 
 

Voertuig-
specificaties 

Model Navya “Autonom” shuttle vehicles, version DL4. 

Massa 

Ledig 2400 kg 

Met lading 3450 kg 

Afmetingen (lxbxh) 4,75 m x 2,11 m x 2,65 m  

Constructiesnelheid 45 kph 

Remvertraging (bij massa Y) N/A 

Welke aspecten 

van de rijtaak zijn 
geautomatiseerd ? 

 Geautomatiseerd Toelichting: Onder welke omstandigheden is dit aspect 
geautomatiseerd  (NB. VERPLICHT VELD) 

Sturen ☒ 
The steering is auotmatically controlled with eh AD mode is 

active and the AD logic intends to perform a lateral 
adjustment of the vehicle 

Versnellen ☒ 
The acceleration is auotmatically controlled with eh AD 
mode is active and the AD logic intends to perform a 
longitudinal acceleration adjustment of the vehicle 

Remmen ☒ 
The braking is auotmatically controlled with eh AD mode is 
active and the AD logic intends to perform a longitudinal 
decelaration adjustment of the vehicle 

Monitoren van de rijomgeving ☒ 

The vheicle is equipped with several sensor systems (e.g. 
Lidar) to monitor its environment for the support of 

decisions making in regard of longitudinal and lateral 
controls of the vehicle. 

Monitoren van het voertuig ☐  

Anders, 
namelijk: 

 
☐  

Hoe verschilt het uiterlijk van het voertuig ten opzichten 
van de huidige voertuigen in het wegbeeld?    The vehicle is designed as a compact shuttle that does not look similar to 

other commercially sold vehicles. 

Gedrag van het 
voertuig in 
vergelijking met 

een gemiddelde 
bestuurder 

Hoe wijkt het voertuig af van de 

formele verkeersregels en -tekens?  

The vehicle is programmed to obey the traffic rules of the Helmond test site.  

The speed is below the maximum speed limit and gets automatically adjusted 
based o nthe conditions.  In any case, an onboard “steward” will be present in 
the event manal operation is required. 

Hoe wijkt het voertuig af van de 
informele verkeersregels en  

-tekens? Bijvoorbeeld: Rijdt het 
voertuig (veel) langzamer dan de 
maximum snelheid of verleent het 
vaker voorrang dan volgens 

verkeersregels zou moeten? 

The vehicle keeps a safe distance with the vehicle in front which is adaptaed 

based on the relative speed.  In case of a stopping behind another vehicle or at 
the intersection stop line, the vehicle can be programmed to stop an dwait for 
the steward to confirm that the vehicle may proceed.  The vehicle is not 
designed to perform lane changes at this time. 

Welke informatie zal het voertuig gebruiken van de 
wegen (strepen, borden, lichten, enz.)?  

Road markings, signs, lights, and other standard appurtenances. 

 



 

 

 

BEMANNING VOERTUIG 

Hoeveel projectmedewerkers (bestuurder/operator 
/steward) zijn er structureel in het voertuig aanwezig? 

1 or 2  

Hoeveel projectmedewerkers (operator) houden zich 
structureel op afstand met het voertuig bezig? 

The control room will include a monitor; however, the onboard steward is the only 
person controlling the vehicle. 

Vul hieronder per projectmedewerker in welke rollen en taken deze vervult. 

Project-
medewerker 

Rolomschrijving (bestuurder 
/operator/steward/anders) 

Taakomschrijving (programmeren, dataverzameling, enz.) 
Aanwezigheid  

(in voertuig/ter 
plekke/externe 
controlekamer 

/anders, namelijk…) 
Voor/na de rit, bij stilstand Tijdens de rit 

1: This information is not yet available    

2: This information is not yet available    

3: This information is not yet available    

4: This information is not yet available    

Welke informatie wordt tijdens het rijden aan een 
bestuurder/operator aangeboden (informatie over de 

werking van het systeem, route, communicatie met 
andere chauffeurs of een ‘control room’, enz.)? NB. 
Graag een foto toevoegen vanuit het perspectief van 

de bestuurder. 

The vehicle will include a standalone display tablet that operates based on an 
integrated fleet management system.  

Hoe wordt een bestuurder/operator geïnformeerd over 
de actuele modus van automatisering?  

Driver is oberving the vehicle automated operation and reactions contiuously and 
compared it to the practiced route operation.  If needed, the steward can take 
over manually at any time. 

Ingrijpen 
/Taken 
overnemen 

Wie wordt er geïnformeerd dat het 

systeem niet meer werkt? 
The Navya support center and the control center, as well as the onboard steward. 

Hoe wordt deze persoon 

geïnformeerd dat het systeem niet 
meer werkt en hij/zij moet 
ingrijpen/taken overnemen? 

The vehicle will be interconnected with the fleet and vehicle managment systems. 

Op welke manier kan deze persoon 
ingrijpen? 

 Pressing an emergency button immediatley disables the vehicle control. Steering, 
accelerating, and braking is possible when manual control is used. 

Hoeveel tijd is er om in te 
grijpen/taken over te nemen? NB. 

Bij meerdere taken graag per taak 
omschrijven. 

Approx. 1 sec. 

Ervaring van 
de bestuurder 
/operator 

Welke opleiding/training/ informatie 
heeft de bestuurder/operator gehad 
om met het systeem om te gaan?  

Driver is core part of the project and therefore knoelwedgeable aand trained to 
use the vehicle.  Driver is certified via Navya to operate this vehicle. 

Welke ervaring heeft de 
bestuurder/operator met het 
systeem? 

Driver is core part of the project and therefore knoelwedgeable aand trained to 
use the vehicle.  Driver is certified via Navya to operate this vehicle. 

Welke ervaring heeft de 

bestuurder/operator op de 

Nederlandse weg? 

Koweldge asa any other foreign road user driving Dutch roads, in additon local 

trianing is ocnducted before operation commences. 

Omschrijf wat de bestuurder moet doen in het geval 
van onvoorziene situaties (file op het traject, lekke 
band, onverwachte verkeersdrukte, ziekte of 
vermoeidheid van bestuurder, enz.) 

In any case of unforeseen circumstances, the driver has the possibility to disable 
the AD mode by pressing the emergency button so that s/he can take over and 
stop the vehicle or contiue driving in manual mode. 

Hoe wordt oneigenlijk gebruik door de bestuurder 
(bijvoorbeeld in-/uitschakelen op onbedoeld moment) 

tegengegaan? 

Driver is trained and certified to opeate the vehicle in  a safe and prudent manner. 

 
 

PLATOON 

Wat is het protocol bij onderbreking van de platoon? 
Two vehicles are planned for the project, but not in platoon operation. 

 Hoe wordt de platoon weer tot stand gebracht? 
N/A 



 

 

Wat is de maximale remvertraging van de volledige 
platoon (zonder bijremmen van tweede of derde 
chauffeur)? 

N/A 

Hoeveel voertuigen zullen aan de platoon deelnemen? 
N/A 

Hoe worden bestuurders in een platoon geïnformeerd als 

het systeem niet meer werkt? 
N/A 

Op welke delen van het traject wordt N IET gekoppeld 

gereden (bijvoorbeeld ook bij op- en afritten)? 
N/A 

Met welke volgtijd (in seconden) wordt er bij 
kruissnelheid minimaal gereden? 

N/A 

Wat is de totale lengte van het peloton (in meters) bij 
kruissnelheid? 

N/A 

 
 

PASSAGIERS/ANDERE WEGGEBRUIKERS 

Zullen er passagiers meerijden? Zo ja: Wie zijn dit 

(notabelen, pers, studenten, projectmedewerkers, enz.)? 
Students of Automotive Campus, other commuters, press, project staff, as well 
as others. 

Hoe zijn andere weggebruikers en/of omwonenden 

geïnformeerd over de praktijkproef?  
City of Helmond in coordination with SAGA has prepared a comunications plan 

Hoe wordt omgegaan met de mogelijkheid dat andere 
weggebruikers het voertuig uittesten? Bijvoorbeeld: 

Andere weggebruikers die testen of het voertuig 

inderdaad automatisch remt.  

No such tests are foreseen 

ORGANISATIE 

Omschrijf het protocol bij incidenten: wie neemt bij 
welke incidenten de beslissing voor doorgang of 
stilleggen van de proef? 

A crisis plan has been prepared and is available as attachment.. 

Testresultaten 

Waar is het systeem eerder getest (op 
een testbaan of openbare weg)? 
Resultaten graag bijvoegen. 

The vehicle has been operated on dozens of demosntrations and in some cases 
on street. 

Welke risico-analyses (hazard analysis, 
risk assessement, FMEA, enz.) zijn er 

uitgevoerd? Resultaten graag 
bijvoegen. 

A risk assessment has been prepared and is availalbe as attachment. 

 

TOT SLOT… 
 

… ontvangen we graag alle overige informatie waarvan de projectleiders, RDW en/of wegbeheerders denken dat het belangrijk is voor SWOV om 
mee te nemen in het advies. 
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Bijlage B Risicomatrix 
 
Op basis van expertkennis en literatuur is een ‘risicomatrix’ opgesteld.30 Deze beschrijft hoe 
potentiële risico’s die voor (semi-)geautomatiseerde voertuigen voor verschillende 
gedragsaspecten te verwachten zijn. Zie de rapporten Veiligheid bij praktijkproeven met (deels) 
zelfrijdende voertuigen31 en Advisering over praktijkproeven met zelfrijdende voertuigen32 voor 
een uitgebreide beschrijving van het samenstellen van de matrix. 
 
De risicomatrix is toepasbaar op alle niveaus van automatisering en bevat de volgende vijf 
categorieën risico’s:  
1. Risico’s die kunnen spelen bij de toepassing van het (voertuig)systeem.  
2. Risico’s die samenhangen met opleiding en belasting van de bestuurder/toezichthouder.  
3. Risico’s die kunnen spelen bij de interactie tussen het testvoertuig en andere 

verkeersdeelnemers.  
4. Risico’s die samenhangen met de locatie en het moment van de praktijkproef. Hierbij zijn de 

plaats op de weg en de route belangrijke uitgangspunten.  
5. Overige risico’s die samenhangen met veranderingen in externe omstandigheden, 

prestatiedruk en incidenten. 
 
De risicomatrix dient als leidraad bij het beoordelen van de testaanvraag voor de praktijkproef. 
 
 

 
30. Hierbij is gebruikgemaakt van de FMEA-methode (zoals beschreven in het ADVISORS-project: ADVISORS (2003). 

Advanced Driver Assistance and Vehicle Control System Implementations, Standardisation, Optimum Use of the 

Road Network and Safety: Final report. Commission of the European Communities, Brussels.) 

31. Boele, M.J., et al. (2015). Procedure en criteria voor de veiligheid van praktijkproeven op de openbare weg met 

(deels) zelfrijdende voertuigen. Achtergrond en aanpak van het SWOV-veiligheidsadvies. R-2015-15A. SWOV, 

Den Haag. 

32. Hoekstra, A.T.G. & Mons, C. (2020). Advisering over praktijkproeven met zelfrijdende voertuigen; Herziening 

risicomatrix en lessen uit eerdere proeven. R-2020-14. SWOV, Den Haag.  
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Beoordelingscriteria Toelichting op beoordelingscriteria 

1. Toepassing voertuig(systeem) 

Ontwerp 

Voorziet het ontwerp van het voertuig- en/of monitoringsysteem in de 
wijze waarop de bestuurder of toezichthouder het voertuig binnen de proef 
dient te gebruiken (bijvoorbeeld: zichtbaarheid Human Machine Interface, 
bediening noodknop, belemmering/onvoldoende zicht vanuit de 
cabine/controlekamer, plaats bestuurder in voertuig)? 

Oneigenlijk gebruik van het 
voertuig(systeem) 

Wordt het voertuig(systeem) gebruikt op een manier, plaats of tijd die 
niet past binnen het Operational Design Domain (ODD)1 (bijvoorbeeld: het 
systeem in de verkeerde omstandigheden (de)activeren)? 

Mode confusion2 
Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat er bij de bestuurder 
gedurende de proef onduidelijkheid ontstaat over het huidige niveau van 
automatisering?  

Transition of control3 Wordt er tijdig een waarschuwing gegeven indien rijtaken (op afstand) 
overgenomen moeten worden?  

Automation surprise4 Kan de bestuurder/toezichthouder verrast worden door wat het 
voertuig(systeem) doet? 

Anticiperen Kan het voertuig(systeem) anticiperen op onverwacht gedrag van andere 
weggebruikers? 

Verkeersregels Volgt het voertuig(systeem) de verkeersregels en -tekens? 

2. Bestuurder/toezichthouder 

Ervaring/Opleiding5, 

Heeft de bestuurder of toezichthouder voldoende relevante rij- en/of 
monitoringervaring?  

Heeft de bestuurder/toezichthouder een opleiding gevolgd waarin ten 
minste behandeld is (1) in welke omgevingen/onder welke omstandigheden 
het voertuig(systeem) veilig kan functioneren, (2) welke beperkingen het 
voertuig(systeem) heeft en (3) wat er moet gebeuren na een incident 
(bijvoorbeeld zorg voor veiligheid van inzittenden en omstanders 
gedurende de afwikkeling van het incident)? 

Heeft de bestuurder of toezichthouder praktische ervaring met het 
voertuig- en/of monitoringsysteem (inclusief het gebruik van 
noodmiddelen zoals een noodknop)?  

(Rij)geschiktheid 
Is de bestuurder/toezichthouder geschikt voor het uitvoeren van de 
vereiste taak of taken (bijvoorbeeld: reactietijd, risicoschatting, 
taalbeheersing)? 

Situation  
Awareness 6,7,8 

(Mentale) 
Onderbelasting9,10 

Is de taak (te) weinig belastend waardoor de kans op afleiding en 
concentratieverlies bestaat? 

(Mentale) 
Overbelasting11 

Is de taak (te) belastend waardoor de kans op het missen van relevante 
informatie of het niet uitvoeren van relevante handelingen bestaat 
(bijvoorbeeld: programmering, hosting, volgen dienstregeling, aansturen 
te veel voertuigen vanuit controlekamer)? 

Onvoorziene situaties 

Weet de bestuurder/toezichthouder wat te doen in geval van onvoorziene 
situaties (bijvoorbeeld: overstekende dieren/voetgangers/objecten, file 
op het traject, lekke band, ziekte of vermoeidheid bestuurder, 
overbezetting voertuig)? 
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Beoordelingscriteria Toelichting op beoordelingscriteria 

3. Interactie van andere weggebruikers met het voertuig 

Voorspelbaarheid 12,13 Maakt het voertuig bewegingen die afwijken van de verwachtingen van 
andere weggebruikers? 

Gedragsadaptatie14,15 
Wat is de kans dat andere weggebruikers op onwenselijke wijze gedrag 
van automatische voertuigen overnemen (bijvoorbeeld: te korte volgtijd 
in navolging van platooning trucks)? 

Uittesten voertuig 
Is er voldoende rekening gehouden met de mogelijkheid dat andere 
weggebruikers het voertuig uittesten (bijvoorbeeld: overige 
weggebruikers testen of het voertuig inderdaad automatisch remt)? 

Herkenbaarheid 

Afleiding en 
waarneembaarheid 

Zijn de kenmerken van het voertuig zo opvallend dat overige wegverkeer 
hierdoor kan worden afgeleid, dan wel zo onopvallend dat andere 
verkeersdeelnemers er overheen kijken? 

Informatie16 Zijn andere weggebruikers geïnformeerd over de aanwezigheid van het 
(gedeeltelijk) zelfrijdende voertuig? 

4. Locatie en tijden praktijkproef 

Plaats op de weg17 
Is de voorgestelde plaats op de weg de meest veilige als het voertuig 
mengt met ander verkeer (voorbeeld: rijbaan, fietspad, afgesloten 
rijbaan)? 

Route/netwerk 

Omgeving 

Leidt de route-/netwerkkeuze tot verhoogd risico gelet op de omgeving 
(op- en afritten, weefvakken, drukte, winkels, scholen, speeltuinen, etc.) 
en het gebruik van de infrastructuur door andere verkeersdeelnemers en 
door het voertuig zelf? 

Snelheidslimiet18 
Is de snelheid van het voertuig passend gezien de geldende snelheids-
limiet(en), dan wel de snelheden die er daadwerkelijk gereden worden 
(bijvoorbeeld: niet te langzaam of te snel voor de omstandigheden)? 

Externe omstandigheden  
(weer en verkeer) 

Zijn de omstandigheden waaronder wel/niet gereden wordt duidelijk 
gedefinieerd?  

5. Overig 

Verandering in externe 
omstandigheden 

Is duidelijk vastgelegd wanneer en door wie besloten wordt om de proef 
(tijdelijk) te staken bij veranderingen in externe omstandigheden (weer en 
verkeer)?  

Prestatiedruk 

Is duidelijk beschreven hoe prestatiedruk en daaruit voortvloeiende 
risico’s voorkomen kunnen worden? (bijvoorbeeld: is vastgelegd hoe en 
door wie er op wordt toegezien dat de formeel vastgelegde protocollen in 
de praktijk worden nageleefd? Denk aan het overslaan van pauzes om 
extra data te verzamelen of het nalatig omgaan met 
veiligheidsprotocollen om de proef te laten slagen.) 

Incidenten Is duidelijk vastgelegd wat de verschillende betrokkenen (projectleiding, 
RDW, wegbeheerder, SWOV, etc.) moeten doen in geval van incidenten?  

1Czarnecki (2018); 2Endsley (2017); 3Zhang et al. (2019); 4Muslim & Itoh (2019); 5Forster et al. (2020); 5Marinik et al. 
(2014); 6De Waard (1996); 7Endsley (1995); 8Endsley & Kaber (1999); 9Gaspar & Carney (2019); 10Victor et al. (2018); 
11Biondi, Alvarez & Jeong (2019); 12Houtenbos (2008); 13Sivak & Schoettle (2015); 14Gouy et al. (2014); 15Skottke et 
al. (2014); 16Hoekstra & Wegman (2011); 17Wegman & Aarts (2005); 18Aarts & Van Schagen (2006). 
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